
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 

Institutionen för beteendevetenskap 
 
 

C- uppsats i Specialpedagogik (41-60) 10 poäng 

VT 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barns skrivglädje 

En väg till att bli en god läsare? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Författare:  Ewa Ringius 
Elsa Wessberg 

Handledare:  Lena Franzén 



 
 
 

Barns skrivglädje 
En väg till att bli en god läsare? 

 
 
 
 

Ewa Ringius 
Elsa Wessberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
    
Vårt syfte med den här studien är, att undersöka om barns skrivglädje 
kan vara en väg till att bli en god läsare. Barns skrivande hamnar då i 
fokus för läsinlärningen. Utgångspunkter för vårt arbete har varit 
kommunikativa teorier av Montessori, Piaget och Vygotskij, samt 
skrivningar i olika styrdokument, främst om skrivning, vilka vi kopplat 
samman med delar av nutida forskning. En kvalitativ undersökning 
genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med respondenter 
från olika yrkeskategorier i förskolan och grundskolan. Resultatet av vår 
undersökning visar att barns skrivglädje kan leda till att de blir goda 
läsare. Det framgår av studien att genom faktorer som skriftlig 
stimulering och uppmuntran, vistelse i en språkrik miljö, medvetenhet 
om språkets funktioner, vuxnas bemötande utifrån allas olika individuella 
förutsättningar, har betydelse för barns och elevers lärande.  
 
 
 
Nyckelord: Datoranvändning, en skola för alla, god läsare, 
kommunikation, skrivglädje, skrivutveckling 

 

2



Författarnas tack 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill framföra ett särskilt tack till vår handledare Lena Franzén för det goda stöd vi fått 
under vårt arbete. 
 
Vi tackar alla de personer som deltagit i vår undersökning, utan er hade arbetet varit svårt att 
genomföra. 
 
Vi tackar även de personer som hjälpt oss med korrekturläsning. 
 
Vi vill också tacka våra kollegor och familjer som stått ut med oss under tiden vi arbetat med 
uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewa Ringius och Elsa Wessberg 
 
Kristianstad i augusti 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning …………………………………………………………...…………. s.   6 
   1.1 Bakgrund …………………………………………………………………… s.   6   
   1.2 Syfte ………………………………………………………………………... s.   7 
   1.3 Problemformulering ………………………………………………………... s.   7 
   1.4 Uppsatsens disposition ………………………………………………...…… s.   7 
 
2. Litteraturgenomgång ………………………………………………….……..  s.   9 
   2.1 Styrdokumenten …………………………..…………………………………  s.   9  
   2.2 Specialpedagogiskt perspektiv ……………………………………............... s. 10 
   2.3 Skriftspråkets historiska utveckling ……………………..…...…………….. s. 13 
   2.4 Några teorier om barns skrivande ……………………………………….…..      s. 14 
   2.5 Barns skrivutveckling .………………………………...………….…………      s. 15 
         2.5.1 Språklig medvetenhet …………………………………………..…..…      s. 19 
   2.6 Skriva för att läsa .………………………………………………………….. s. 20 
   2.7 Handens finmotoriska utveckling  …………………………...…….…….….    s. 21 
         2.7.1 Vänsterhänthet ………………………………………………………... s. 22  
   2.8 Skriftspråket i leken .………… .…………………………….…….…….…..      s. 22  
   2.9 Datoranvändning …….……………………………..………….…………….     s. 25 
   2.10 Några svårigheter för barn och elever att skriva ……………………..........      s. 26  
   2.11 Teoretiska utgångspunkter ………...……...….……………….……………      s. 26 
 2.11.1 Montessori …………………………………………………………. s. 27 
 2.11.2 Piaget ………………………………………………………………. s. 27 
 2.11.3 Vygotskij …………………………………………………………… s. 28  
   2.12 Problemprecisering ………………………………………………………...      s. 29  
 
3. Metodbeskrivning ………………………………..………………………........  s. 30 
    3.1 Val av metod ………………………………………………………………..      s. 30 
    3.2 Urval ………………………………………………….…………………….      s. 31 
    3.3 Genomförande ………………………………………………………………      s. 32 
    3.4 Bearbetning …………………………………………………………………     s. 32 
    3.5 Etiska övervägningar ……………………………………………………….      s. 33 
    3.6 Reliabilitet och validitet ……………………………………………………. s. 33 
 
4. Resultat ……………..………………………………………………………….. s. 35  
    4.1 Resultatbeskrivning ……………...……………………………...…………..     s. 35 
          4.1.1 Stimulans …………………………………………………...…………   s. 35 
          4.1.2 Skrivredskap ……………………………………………...…………...     s. 36 
          4.1.3 Bemötande ……………………………………………………...……..     s. 37 
          4.1.4 Koppling skrivning, lek och läsning ……………………………...…...   s. 38 
          4.1.5 Vänsterhänthet …………………………………………………………    s. 39 
    4.2 Slutsatser …………………………………………………………………….    s. 40 

 
5. Diskussion ………………………………………………………………………    s. 42  
   5.1 Metodkritik ………………………………………………………………….. s. 47 
   5.2 Fortsatt forskning ……………………………………………………………. s. 47 
    
 
 

 4



6. Sammanfattning …………………………………………………..…………… s. 49  
 
Referenser ………………………………………………………………………….  s. 51 
 
Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



1. Inledning 
 
De flesta barn ritar mycket vid tidig ålder och oftast leder det dem vidare till en 
skrivutveckling som så småningom för dem till läsningen. Hur barn lär sig läsa är nästintill en 
magisk upptäckt. Glädjen i ett barns ögon den dagen då det knäckt koden för läsningen är 
obeskrivbar samtidigt som barnen upptäcker att de kommer in i en helt ny värld. Vägen dit 
kan vara enkel men även fylld av prövningar. De barn som möter svårigheter att lära sig läsa 
kan hitta lösningen i att skriva först och då använda sig av olika hjälpmedel för att uttrycka sig 
i skrift. 
 
Det talas ofta om och har forskats en hel del kring barns läs- och skrivinlärning. Trageton 
(2003/2005) tar upp att forskning under de senaste tjugo åren, har visat att skivning är lättare 
än läsning. Svenskans huvudmål tala, lyssna, skriva och läsa hänger ihop mer än vad barnen 
kan uppleva i skolans värld. Det är läsning vid särskilda tillfällen och det tränas på att skriva 
vid andra, liksom det är med att tala och att lyssna. Skulle lärandet, menar Trageton, vara mer 
tematiskt, innehålla mer estetiska delar samt omfatta lekinriktade aktiviteter, skapas ett mer 
kvalitativt lärande av det egna språket. 
 
Skriftspråket är ett ungt språk i mänsklighetens historia. Det talade språket däremot är 
betydligt äldre. I Östafrika uppstod för ca 150 000 år sedan det första mänskliga språket och 
skriftspråket är ungefär 6 000 år gammalt. Efter hand började man teckna ner sina berättelser 
och ur bilderna föddes symboler som utvecklades till bokstäver hos en del folk i världen 
(Armstrong, 2003/2005; Stadler, 1998). Kinesiskan är världens mest utbredda skriftspråk 
(Trageton, 2003/2005). 
 
Kunskapen att kunna skriva ses som betydelsefull både vad det gäller kunskapsförmedling 
och insamling av fakta. Vikten av att behärska skrivkonsten ger en annan bild av individens 
självkänsla. Vi lever i en informationsvärld omgärdad av texter och bilder med olika 
mottagare. Det ställer ofta stora krav på individen att både kunna läsa och skriva för att ha en 
möjlighet att ta del av informationsflödet och förstå utbudet samt att ha förmågan att sortera ut 
det som är viktigt. Det borde vara en självklar rättighet i det demokratiska samhälle vi lever i 
att alla har möjligheten att behärska konsten att skriva och använda skriften i olika 
sammanhang utan att ha en stor själslig vånda, anser Strömqvist (1993). Även Lindö (2002) 
belyser, att skriftspråket har en stor betydelse som kommunikationsmedel i dagens samhälle, 
genom att informationen vi får ska överföras, mottagas och bevaras. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi som skriver den här uppsatsen är, en förskollärare och en grundskollärare tillika 
Montessoripedagoger. Ett av våra pedagogiska intressen är barnens språkliga utveckling samt 
deras väg till att bli goda läsare. Med vårt arbete vill vi sätta barnens skrivande i fokus för 
deras fortsatta lärande. B-uppsatsen, (Ringius & Wessberg, 2005) vi skrev vårterminen 2005, 
handlade om lekens betydelse för barns lärande och i barns lekar förekommer en hel del 
skrivande. Tankarna väcktes hos oss, under vårterminen 2005 års arbete, att utveckla lekarnas 
innebörd för lärandet med fokus på skrivningen. Med det här arbetet vänder vi oss främst till 
pedagoger inom förskolan och grundskolans tidigare år samt övriga som har intresse av barns 
skriv- och läsutveckling. 
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Lärandet är viktigt för alla barn i våra verksamheter. Det sägs ofta att det är ”en skola för alla” 
barnen vistas i. Tideman (2000) menar, att i ”en skola för alla” blir alla elever sedda och 
bemötta, deras erfarenheter får utrymme och de får en undervisning som tillgodoser behoven 
och kraven som de har. Barn i behov av särskilt stöd upptäcks av de flesta pedagoger redan i 
tidiga år, ofta på förskolan. En del av de barnen kan möjligtvis redan på förskolan stödjas t.ex. 
genom uppmuntran att rita och skriva.  
 
I den spanska staden Salamanca upprättades en deklaration, kallad Salamancadeklarationen, 
som resultat av en konferens den 7 – 10 juli 1994. 92 regeringar och 25 internationella 
organisationer representerades av ca 300 deltagare. Målet för hela konferensen var, att få en 
utbildning för alla. Barn som är i behov av särskilt stöd skulle kunna få sina behov 
tillgodosedda genom att man skapade lärmiljöer anpassade för alla barn. Olika egenskaper, 
intressen och behov hos varje enskilt barn gör det väldigt unikt. Skolans uppgift är att skapa 
möjligheter för varje enskilt barns utveckling och lärande, utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar. I ”en skola för alla”, ges alla barn förutsättningar att utvecklas och lära. Det 
som kan anses vara styrande för hur insatserna i skolan utformas, för att nå bästa resultat för 
varje enskilt barn, är att det finns en helhetssyn på individens förutsättningar för lärande, 
utveckling och delaktigheten i skolans arbete. Det är även av vikt att det finns plats för 
olikheter och respekt för dem, i ”en skola för alla” (Svenska Unescorådet, 1997). 
 
Efter att en av oss hört den norske forskaren Trageton (2003/2005) vid en föreläsning våren 
2005, startade tankarna på vårt arbete. Han genomförde under fyra år ett forskningsprojekt i 
fyra länder, (Norge, Danmark, Finland och Estland) där 14 klasser deltog. Barnen följdes från 
förskoleklass till år 3, enligt svensk skolgång. Projektet vände på begreppet läs- och 
skrivinlärning till skriv- och läslärande. Barnen arbetade med datorn som skrivredskap, vilket 
de gjorde ståendes vid datorerna två och två och skrev. Handskriften kom in först i år 2.  
 
Det här leder oss fram till vårt syfte med arbetet.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med arbetet är att vi vill undersöka hur barns skrivande påverkar förmågan att lära 
sig läsa, utifrån de olika individuella förutsättningarna och behov barnen har i ”en skola för 
alla”. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vårt syfte uttrycker vi följande problemformulering: 

o Hur uppmuntras barnens/elevernas intresse att skriva i förskolan och skolan? 
o Leder ett barns skrivande till att det blir en god läsare? 

 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
 
Inledningen av vårt arbete innehåller bakgrund, syfte samt vår problemformulering. I 
litteraturgenomgången beskriver vi vad styrdokumenten säger om barnens skrivande. 
Skriftspråkets historiska utveckling presenteras. Vi tar också upp lite från nutida forskning om 
skrivutvecklingen hos barn. Betydelsen av språklig medvetenhet belyses, liksom handens 
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motoriska utveckling. Vänsterhänthet, behandlas kortfattat i ett avsnitt. Ett annat avsnitt 
handlar om skriftspråket i leken och vi har, ett stycke om datoranvändning. Vi delger några 
svårigheter för barn och elever att skriva och läsa samt våra teoretiska utgångspunkter. 
Litteraturgenomgången avslutas med en problemprecisering. För att få fram användbar 
litteratur har vi använt oss av bokhyllorna i våra hem, biblioteken i våra hem- och 
grannkommuner och även Kristianstad högskolas utbud av avhandlingar och 
referenslitteratur. Information inom vårt ämnesområde har vi sökt via sökmotorn Google 
(www.google.seT) och Kristianstad högskolas hemsida (www.hkr.se) där vi främst använde 
databasen Libris och sökningar gjordes även efter examensarbeten. Nationalencyklopedin, NE 
(www.ne.se) och Myndigheten för skolutveckling (www.skolutveckling.se) har besökts för 
informationssökning. Uppsatsens metoddel beskriver tillvägagångssättet. Vi har valt att göra 
en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Resultatet av undersökningen 
redovisas, tillsammans med de slutsatser vi dragit av den. Därefter följer en diskussion kring 
arbetet och analysen av resultatet, med utgångspunkt i syftet. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång  
 
I litteraturgenomgången kommer vi att ta upp vad styrdokumenten säger om skrivandet. Det 
finns ett stycke där det specialpedagogiska perspektivet är samlat, dessutom förekommer 
perspektivet lite inbakat i några av de övriga avsnitten. Vi kommer också att förmedla några 
olika teorier om skrivning, samt lite om vad forskningen hittills har kommit fram till. Ett 
avsnitt handlar om skriftspråkets historiska utveckling. Skrivutvecklingen hos barn och 
handens motoriska utveckling kommer att beskrivas, samt lite kring vänsterhänthet. Vidare 
kopplar vi ihop barns skrivande med leken och delger lite kring datorernas värld. Några 
svårigheter som kan påverka en del barns och elevers lärande när det gäller skrivning och 
läsning, tas också upp. De teoretiska utgångspunkterna beskrivs i ett avsnitt. 
Litteraturgenomgången avslutas med en problemprecisering.  
 
Vi använder oss av begreppet barn, när det handlar om förskolan, åldrarna 1 – 5 år, 
benämningen elever, avser förskoleklass och skolan, från sex års ålder samt barn/elever, gäller 
både förskolan, förskoleklass och skolan. Ord och begrepp vilka förekommer i arbetet 
förklarar vi i möjligaste mån i anslutning till att de nämns. Till hjälp för några av de 
pedagogiska begreppen som finns i arbetet används förklaringar och beskrivningar ur 
Pedagogisk uppslagsbok (1996).  
 
 
2.1 Styrdokumenten  
 
Enligt Läroplan för förskolan, (Lpfö 98) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
anpassad att gälla förskoleklass och fritidshem, (Lpo 94/98) ska verksamheten ta hänsyn till 
de olika förutsättningar och behov som barnen respektive eleverna har 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, 1998b). Undervisningen ska anpassas så att alla elever har 
förutsättningar att klara av målen. I förskolan är det också viktigt att anpassa verksamheten 
efter barnens behov. Anpassningen kan innebära att verksamheten och undervisningen skiljer 
sig åt mellan olika förskolor och grundskolor. 
 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för undervisningen” (Utbildningsdepartementet, 1998a, sid. 6). 

 
Då det gäller skriftspråket, poängteras stimulering av språkutvecklingen och att ta tillvara 
barnets intresse och nyfikenhet för skriftspråket i förskolan. I grundskolan ska eleverna 
behärska det svenska språket i den utsträckningen, att de kan uttrycka sig både skriftligt och 
muntligt när de lämnar den. Skolan ska erbjuda rika möjligheter att samtala, läsa och skriva så 
att varje elev får utveckla sina möjligheter att kommunicera och därigenom få tilltro till sin 
språkliga förmåga. Informationsteknikens användning i förskolan kan ske i skapande 
processer och i grundskolan ska eleverna kunna använda tekniken som ett verktyg i sitt 
lärande (Utbildningsdepartementet, 1998a, 1998b). 
 
”En skola för alla” finns beskriven, förutom i Lpfö 98 och Lpo 94, även i Skollagen (Lärarens 
handbok, 2005; Utbildningsväsendets författningsböcker, 2003), i Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 1997) och i FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen, 1995). 
Skollagen är en grundläggande författning för skolområdet som talar om hur organisationen 
och verksamheten inom det offentliga skolväsendet ska se ut, samt även vid fristående skolor. 
Den har reviderats många gånger sedan införandet 1962 (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). I 
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Skollagen kap1, 2 § (Lärarens handbok, 2005; Utbildningsväsendets författningsböcker, 
2003), står det skrivet om allas lika rätt till utbildning: 
 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom” (Lärarens handbok, 2005, sid. 55; Utbildningsväsendets författningsböcker, 
2003, sid. 15). 

 
Samma innebörd finner vi i Barnkonventionen (Barnombudsmannen, 1995), vilken antogs av 
Förenta Nationernas (FN) generalförsamling den 20 november 1989. I Sverige började den 
gälla den 2 september 1990. Sverige var ett av de första länderna att raticifiera 
barnkonventionen, vilket innebär att Sverige har gjort ett internationellt åtagande att följa 
innehållet i den. I Barnkonventionens andra artikel står det att alla barn har samma rättigheter 
och lika värde samt att ingen får diskrimineras. Artikel 23 tar upp barn med funktionshinder 
och deras rätt att ha ett fullvärdigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Det står vidare i 
samma artikel, att det krävs kunskaper inom de områden som barn med funktionshinder är 
berörda av, t.ex. habilitering, sjukvård, utbildning. Barnens rätt till utbildning poängteras i 
artikel 28 och 29. 
 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997) belyser vikten av specialpedagogens 
roll, när det gäller att hjälpa barn som har behov av särskilt stöd, till ett bra lärande. Det gäller 
att hitta bra situationer som ger de här barnen ett samband, tillsammans med de erfarenheter 
som redan förvärvats, att skapa en bättre motivering för dem att lära. 
 
Vi har som lärare eller pedagog ett viktigt samhällsuppdrag med ett stort ansvar. Barnen och 
eleverna ska vägledas till att få den kunskap som de behöver, för att kunna göra val och 
prioriteringar inför ett liv som goda samhällsmedborgare. Vi får stöd i det uppdraget av de 
yrkesetiska principerna, vilka antogs i juni år 2001 av Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund (Nordenfalk, 2004). I våra möten med barn och elever ska vi alltid sätta deras 
lärande i centrum och förhålla oss till de yrkesetiska principerna. Det innebär bl.a. att vi ska se 
barnen och eleverna som individer, men även som en del i ett kollektiv och att vi har ansvar 
för vad de lär mer än att de lär. 
 
 
2.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
 
Alla pedagoger verksamma i förskolan och skolan har, enligt styrdokumenten, 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, 1998b), i uppdraget ”en skola för alla”, att ge varje 
barn/elev goda möjligheter att lära oavsett vilka förutsättningar och/eller behov barnet/eleven 
har. Specialpedagogens roll, enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997), 
innebär att kunna skapa ett bra lärande för de barn/elever som har behov av särskilt stöd. I 
Läroplan för grundskolan, Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1982) står om skolans skyldighet att 
uppmuntra och stödja eleverna att utveckla både sina intressen och förmågor. Skolan har ett 
särskilt ansvar att stödja de elever med särskilda svårigheter och gärna i samverkan med 
andra, uttrycker Skolöverstyrelsen. Ett centralt arbete i skolan bör vara att eleverna får träna 
och utveckla sina kommunikationsfärdigheter i skriva, läsa, tala och räkna.  
 
Emanuelsson (2003) belyser, att ”en skola för alla” blir viktig i och med Lgr 80, där gruppen 
är det centrala och särskild undervisning ska ske i undantagsfall. Han tar vidare upp att 
elevernas svårigheter att ta till sig kunskaper, kunde lika väl bero på de förväntningar och 
krav som ställdes på eleverna i lärandesituationerna, som på elevernas egna förmågor. Det 
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innebär att personalen inom grundskolan skulle testa att ändra på sitt arbetssätt för elevernas 
lärande. Under slutet av 1960-talet och ökade undervisningen i kliniker och specialklasser för 
elever med diagnoser av olika slag. I och med att de individuella egenskaperna hos eleverna 
var knutna till specialundervisningen, menar Emanuelsson (2003), att tolkningsföreträde inom 
området för specialundervisning skedde främst inom de psykologiska och medicinska 
kunskaps- och forskningarna. 
 

”Specialundervisningens villkor och förutsättningar bestämdes således huvudsakligen av 
förhållanden i den >vanliga< undervisningen och av andra än de verksamma speciallärarna” 
(Emanuelsson, 2003, sid. 292). 

 
Syftet med att bedriva undervisning olika former av kliniker var att eleverna skulle få hjälp 
med sina svårigheter och avvikelser, för att kunna delta i den vanliga undervisningen utifrån 
de krav som ställdes där. Enligt Emanuelsson, är dagens utmaning av specialpedagogik en 
fråga om att ställa de olika förutsättningarna hos eleverna i relation till förväntningar och 
möjligheter att nå de uppställda målen. Det kan leda till att arbetssätt kan ändras för att ett 
deltagande för alla ska vara möjligt, menar han. 
 

”Utmaningen att på ett fruktbart sätt bemöta olika elevers olika behov av stöd utan 
segregerande avskiljning är det gemensamma ansvaret för alla i en integrerad 
samverkan”(Emanuelson, 2003, sid. 301).   

  
Individualisering är ett nyckelord i Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1982), vilket innebär att göra 
en anpassning till enskilda elever, av såväl kursinnehåll som tiden det tar för dem att lära sig 
materialet. Specialpedagogiskt arbete beskrivs i Lgr 80 så här: 
 

”För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli effektiva måste skolan så långt 
möjligt utnyttja specialpedagogiska metoder. De specialpedagogiskt utbildade lärarnas insatser 
får därför inte låsas enbart till någon speciell organisationsform, t ex särskild 
undervisningsgrupp och särskild undervisning. De specialpedagogiskt utbildade lärarna bör 
också delta i arbetsenheternas planering av hjälp till elever med olika svårigheter, i 
utformningen av olika åtgärdsprogram, i föräldrakontakter och i undervisningen som 
medlemmar i arbetslaget” (sid. 56). 

 
För att underlätta en individualisering för elever med svårigheter blev ofta 
specialundervisning det samma som resurstimmar. Det är viktigt att specialpedagogiken får 
tillbaka kvalitet, vilket kan ske genom att bygga insatserna på åtgärdsprogram med 
målinriktning (Skolöverstyrelsen, 1983b). Skolöverstyrelsen skriver vidare, att arbetet med 
insatser av specialpedagogisk karaktär innebär främst att undervisningssituationen ska göras 
mindre utstötande för eleverna. En strävan efter att elevernas behov ska tillgodoses i skolan, 
betonas av Skolöverstyrelsen. Vidare beskriver de vikten av att alla människor har ett eget 
värde, samt ett behov att få känna det, liksom det är att få utveckla sin kunskap utifrån en 
individuell förmåga. Skolöverstyrelsen (1983a) beskriver, att många av de barn med 
rörelsehinder har stora möjligheter att delta i undervisning som sker i klassen. Rörelsehinder 
beskrivs, enligt Skolöverstyrelsen, så här: 
 

”Ordet rörelsehinder används som gemensam beteckning på olika motoriska funktionshinder. 
Dessa kan variera från en knappt märkbar rörelseinskränkning i en arm eller ett ben till 
oförmåga att själv förflytta sig” (Skolöverstyrelsen, 1983a, sid. 7) 

  
Genom att eleverna har olika individuella förutsättningar påverkas arbetssättet för barns och 
elevers lärande, menar Skolöverstyrelsen. Det kan få till följd att pedagogerna behöver 
tillrättalägga lärostoffet för en del elever. När det gäller språkutvecklingen, anser 
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Skolöverstyrelsen (1983a) att det är en aktiv process, vilken har anknytningar till motoriska, 
emotionella, sociala och kognitiva delar av mänsklig utveckling. Enligt Skolöverstyrelsen, är 
det viktigt att redan på förskolan uppmärksamma de barn som har svårigheter med både sitt 
språk och sitt tal. De rekommenderar ett samarbete med en talpedagog som eventuellt kan 
följa barnet i skolstarten också, för att minska besvär för barnet/eleven att ta till sig kunskaper 
i skolan. 
 
Lpfö 98 och Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 1998a, 1998b), vilka är dagens gällande 
läroplaner, belyser vikten av att varje barn och elev utifrån sina förutsättningar får möjligheter 
att utvecklas. Det pedagogiska arbetet både inom för- och grundskolan bör ackommoderas, 
dvs. anpassas, för att tillgodose alla barn och elevers kunskapsinhämtade. Barn/elever i behov 
av särskilt stöd oavsett vilken ålder barnet/eleven befinner sig i ska, enligt Lpfö 98 och Lpo 
94, uppleva sin vistelse inom förskolan respektive grundskolan som positiv. Bemötandet från 
personalen inom för- och grundskolan är viktigt för att stödja barn och elever i behov av 
särskilt stöd, till att nå sina kunskapsmål.  
 
Grundskoleförordningens 5 kap. 5 § (Utbildningsväsendets författningsböcker, 2003) betonar, 
att specialpedagogiska insatser särskilt ska stödja de elever med behov av insatser av det 
slaget och främst ges inom elevens egen klass eller grupp. Finns det särskilda skäl kan stöd i 
form av specialpedagogisk karaktär ske i en särskild undervisningsgrupp. 
 
Utbildningsdepartementet (1999) behandlar specialpedagogens roll. De skriver, att varje 
individ utifrån sina förutsättningar, kunskaper, behov och erfarenheter har en rättighet att 
delta i skolan. Att ikläda sig rollen som specialpedagog innebär att kunna ge kollegor stöd när 
der gäller åtgärdsprogram men även vara en kollegial rådgivare samt vara knuten till 
ledningen på skolan. Yrkesuppgifterna sker utifrån tre dimensioner, vilka är, att först se till 
individen därefter titta på gruppen för att slutligen lyfta blicken till organisationsnivån. Det är 
bra om specialpedagogen tänker utifrån ett socialt, medicinskt, psykologiskt och ett 
organisatoriskt perspektiv i sitt arbete. Ett samarbete över gränser till andra institutioner är att 
rekommendera, enligt Utbildningsdepartementet, då speciell kunskap som behövs till eleverna 
med mer komplexa svårigheter i sitt lärande ofta finns utanför skolans väggar. Härigenom kan 
specialpedagogen utvärdera, analysera och påverka utformningen av det särskilda stödet till 
eleverna i behov av det. Vidare ingår även ett samarbete mellan skolan och elevens hem för 
att tillfredställa elevens insatser så bra som möjligt. Specialpedagogen förväntas även göra 
observationer, utredningar och kartläggningar av elever med utgångspunkt i deras individuella 
förutsättningar.  
 
Enligt Asmervik (1999/2001), ingår t.ex. kunskapsområdena sociologi, psykologi, idéhistoria 
och medicin i ämnesområdet specialpedagogik. Han menar, att det är viktigt att pedagoger har 
mer än bara ett förhållningssätt till barn/elever i behov av särskilt stöd, för att barnen och 
eleverna ska förvärva kunskaper. Specialpedagogiken fordrar fackkunskaper av tydligt 
beskrivet slag utöver kunskaperna som ges i grundutbildningen för pedagogik, anser 
Asmervik. Han beskriver, pedagogens möte med en funktionshämmad individ med att 
pedagogen kan känna maktlöshet, rädsla och osäkerhet. Asmerviks definition av 
funktionshämning är ett samlande begrepp för störningar, svårigheter, handikapp, problem 
och hinder, vilka kan förekomma hos barn och elever. Han utgår från 
Världshälsoorganisationens, WHO:s (2001/2003) definitioner, när det gäller de enskilda 
begreppen. Enligt WHO, är funktionshinder övergripande för strukturavvikelser, 
aktivitetsbegränsningar, delaktighetsinskränkningar och funktionsnedsättningar. Det 
gemensamma ordet för aktiviteter, delaktighet, kroppsfunktioner och -strukturer är 
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funktionstillstånd. Asmervik (1999/2001) beskriver, hur WHO skiljer på några av begreppen. 
Med skada menas en störning av psykisk och fysisk karaktär eller en sjukdom, handikapp 
uppstår i en del situationer beroende på hur handikappet hindrar och begränsar individen. Han 
förklarar funktionshinder med att den psykiska eller den fysiska förmågan hos individen kan 
ha en nedsättning, vilken t.ex. kan bero på en skada. 
 
Rygvold (1999/2001) menar, att de barn och elever som har svårigheter att lära sig skriva och 
läsa påverkas av allt lärande där skrivning och läsning ingår. Enligt henne, kan barnen och 
eleverna få svårt att anpassa sig både emotionellt och socialt. Det kan även leda till en 
försvagad självbild hos barnet/eleven, anser hon. Vidare tar hon upp olika orsaker till 
svårigheterna att lära sig skriva och läsa. Det kan bero på biologiska, språkliga, perceptuella, 
motoriska eller miljörelaterade faktorer. Hon tar upp att arvet och omgivningen barnet/eleven 
vistas i har betydelse för lärandet. 
 

”Språklig stimulans under förskoleåldern och aktiviteter i hemmet som rör skrivet språk är av 
betydelse” (Rygvold, 1999/2001, sid. 25). 

 
Rygvold belyser, den språkliga kompetensens del av skrivinlärningen, eftersom den oftast är 
fokuserad på valet av den hand barnet/eleven ska skriva med, hur de ska skriva samt med 
övningar av skrivmotorisk art. När barn/elever möter skriftspråket, får de lära sig att använda 
språket på ett nytt sätt, vilket ställer andra krav på hanteringen av språket än talspråket gör i 
situationer i vardagen. 
 
 
2.3 Skriftspråkets historiska utveckling   
 
Skriftspråket uppkom genom att en människa ville berätta något han hittat eller fångat för en 
annan individ. Problemet var att han var alldeles ensam just då. Hur skulle han då göra för att 
berätta? Säkert höll det på ett tag innan någon en dag kom på idén att rita en bild av det som 
skulle berättas. Under en lång tid ritade människor bilder som föreställde det som var viktigt 
att berätta för andra. Om en jägare sett tio djur vid ett speciellt ställe, kunde han rita en bild av 
djuret med tio streck under. Med tiden blev bilderna bättre och bättre. En del av dem kan vi se 
idag på väggar i grottor världen över. För ungefär 5 000 år sedan levde ett folkslag som 
kallades egyptier i norra Afrika. De målade många bilder längs floden Nilen, oftast på sten. 
Egyptierna hade lärt sig att göra papper av en vassväxt, vilken har namnet papyrus. Nu 
målade de bilderna på papyrus, först med pensel och längre fram använde de penna. Då 
började de rita hela bildserier, som kallas hieroglyfer. Det blev lite förvirring bland dem som 
läste papyrusen, då en bild kunde föreställa många olika saker. En bild på ett ben kunde 
betyda ett ben, att springa eller att något skulle ske snabbt. Runt Medelhavet bodde vid 
samma tid fenicierna som var handelsmän. De reste runt och sålde sina varor och speciellt en 
vara som de var ensamma om, var en purpurfärgad vätska. Fenicierna hade upptäckt att en 
sorts bläckfisk innehöll en rödfärgad vätska, de kunde göra färg av. Det var ett svårt hantverk 
och vätskan var mycket dyr. Fenicierna gjorde affärer med egyptierna. Egyptierna hade 
utvecklat sitt bildspråk till att även omfatta ljud. Fenicierna hade också upptäckt att vissa ljud 
motsvarade en särskild sak. Fenicierna var alltså först med att använda ett sorts alfabet genom 
att använda en symbol för varje ljud. Idag är det romarnas bokstäver som mest liknar våra och 
de var först med att kalla bokstäverna för alfabet (Carlsson, 2002).   
 
De allra första bilderna som avbildades kallades piktogram. Sumererna, ett folkslag boende i 
deltat mellan Eufrat och Tigris, använde sig av ett vassrör som de spetsade i ena änden och 
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tryckte mot mjuk lera och fick ett kilformat avtryck. Det kallas kilskrift och problemet var att 
varje gång en bild ritades skulle den se likadan ut för att betydelsen var densamma. Efter en 
tid kom de på att det gick att skriva stavelser vilket innebar att de endast behövde lära sig 
sexhundra tecken istället för över två tusen. Kilskriften spreds till babylonierna och vidare till 
perserna som utvecklade skriften till att omfatta ca fyrtio bokstavstecken. Grekerna tog till sig 
hieroglyferna och gjorde även tecken för vokalerna som hittills saknats. Det sker ungefär 900 
f. Kr. Grekerna skrev på olika material och var först med att skriva små bokstäver. Romarna 
övertog skriften från grekerna och skrev enbart med stora bokstäver och på latin. Romarna 
började skriva med pennor gjorda av fågelfjädrar. I norden var runskrift det vanligaste sättet 
att skriva på 200-talet. Det innebar att tecken ristades in i stenar, vilka restes vid vägkanterna 
för att visa på hur modiga männen varit. Vårt alfabet har troligtvis sitt ursprung i det egyptiska 
skriftsystemet och de svenska orden är med stor sannolikhet en härstamning från alfabetet på 
latin. Alfabeten som vandrar från folkslag till folkslag får variationer i både bokstäver och 
deras betydelser. Utvecklingen av bokstäverna och deras former skedde när en bokstav 
behövde skiljas från att vara både konsonant och vokal, t.ex. I och J (Falk, 2001; Lundberg, 
1984; Nationalencyklopedin, 2006).  
 
 
2.4 Några teorier om barns skrivande 
 
Montessori (1870-1952) var en italiensk läkare, som genom sitt arbete med efterblivna barn 
arbetade fram en metod, vilken är vida känd över världen idag. 
 

”Det var endast logiskt att anta att de metoder, som hade varit så framgångsrika när det gällde 
att uppfostra efterblivna barn, skulle visa sig vara en vägledning till en bättre behandling av 
normala bar, och att de metoder, med vilka jag hade lyckats stärka svaga sinnen och rätta till 
efterblivna intelligenser, skulle visa sig utmärkta även när det gällde att underlätta normala 
barns utveckling” (Montessori, 1938/1998, ss. 82-83).   

 
Hon ansåg vidare, att det är viktigt att barn lär sig språket och dess funktioner på ett tidigt 
stadium i livet. Det är viktigt att prata mycket och att benämna saker med ord i allt arbete med 
barn redan i ett tidigt skede av deras utveckling (Montessori, 1938/1998; Skjöld Wennerström 
& Bröderman Smeds, 1999). Stadler (1998) belyser, den språkliga medvetenheten som en 
förmåga barn behöver för att lära sig skriva och läsa. 
 
Barnen ska skriva i naturliga sammanhang och Montessori menade även, att barnen skulle 
använda det skrivna ordet som kommunikation. Arbetet med de första barnen visade sig 
betyda mycket för utvecklingen av metoden. Montessori hade låtit barnen i fyra- och 
femårsåldern arbeta med bokstäver. Hon upptäckte att barnen skrev och lärde sig bokstäverna 
och ljuden de symboliserade. Det var främst intresset hos barnen som gjorde att de lärde sig 
(Montessori, 1938/1998; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1999). 
 

”Språket är i sig självt talat språk. Det skrivna språket är inget annat än en bokstavlig 
översättning till skrift” (Montessori, 1938/1998, sid. 96). 

 
Barnen var mycket intresserade av att skriva och de skrev glatt utan att veta vad det stod. Det 
dröjde ungefär sex månader till innan barnen förstod det här med läsning (Montessori, 
1938/1998). Inlärning, enligt Montessori, är att utgå från det konkreta för att på det sättet 
skapa förståelse för det abstrakta. Materialet är uppbyggt på ett sätt som gör att barnen efter 
instruktion kan lära sig på egen hand genom att prova och få syn på det de gör och därigenom 
kunna rätta till sina misstag (Nilsson, 1993).  
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Dryden och Vos (1993/1994) beskriver, hur barn vid två och ett halvt års ålder uppmuntras att 
vara med och städa eller hälla upp vatten och via de momenten utvecklas deras öga-
handkoordination. Det finns övningar där det lilla barnet arbetar med mönster och former med 
hjälp av mallar för att utveckla förmågan att kontrollera en penna. Barnen får även följa 
bokstävernas former på sandpappersyta för att på så sätt bilda sig en uppfattning om formen. 
De menar att barn och elever vilka vistas i Montessoriförskolor och -skolor utsätts för 
upplevelser av ett konkret slag för att möjliggöra utvecklingen av de färdigheter som behövs, 
när barnet på egen hand upptäcker själva skrivandet. Då följer en explosion, som de uttrycker 
det.  
 
Strömqvist (1993) anser, att en väl utvecklad skrivförmåga är av stor betydelse för individens 
självkänsla. Det innebär att skrivandet kan ses i en helhet, genom att det betyder mycket för 
den totala utvecklingen hos individen, vad det gäller språklig, emotionell och social 
utveckling. Skrivandet är av betydelse för kunskapsförmedling, såväl som för 
kunskapsinhämtning. Strömqvist menar vidare, att de elever som lämnar skolan med en 
trygghet i skriftspråket och skriver med glädje, har deltagit i en intensiv skrivundervisning. 
 
Vygotskij (1896 – 1934) menar, att skrivningen är en komplicerad motorisk händelse hos 
barnen (Widebäck, 1998). Han anser, att skrivutvecklingen föregås av tre förstadier. Det 
första stadiet är gester och symboler. Barnet klottrar på papper och gör handrörelser i luften. 
Klottret och handrörelserna saknar mening var för sig, men tillsammans med tal kan det 
förstås. Leken är det andra stadiet, där barnet länkar samman det skrivna språket och gesterna. 
Gesterna i leken är tydliga och kompletterar talet. Tredje stadiet är ritandet, där barnet 
upptäcker att linjer som ritas har en betydelse och kan kopplas till verkligheten. Barnet 
kommer underfund med att det går att använda ritningen för att berätta något. Enligt 
Vygotskij, kan språkutvecklingen jämföras med ritutvecklingen. 
 
 
2.5 Barns skrivutveckling  
 
Skrivning kommer före läsning i barnens naturliga utveckling. Det är lättare att producera 
något eget än att läsa vad någon annan skrivit. Intresset för skrivning kommer vid olika 
tidpunkter för olika barn. Barn som ritar kommer snart att skriva. Omgivningen runt barnen är 
full av skrift. De har mött skriften långt innan de börjar skolan, genom sagor som lästs för 
dem, reklamskyltar, vägskyltar och en del TV-program. Småbarnsåldern är en period av 
klotterskrift. Lite äldre barn upplever att det skrivs meddelanden både på lappar och tavlor 
och de vill efterlikna detta genom att göra likadant. Skillnaden är att barnen i första skedet 
saknar förmågan att läsa vad de skriver. De ritar symboler som liknar bokstäver. Efter något 
år kommer de på att deras skrift är oläslig och intresset för bokstäver blir starkare. Barn 
behöver ha en språklig medvetenhet, för att lättare kunna lära sig skriva och läsa. Att lära sig 
skriva och läsa är mer komplicerat än att lära sig prata. Montessori upptäckte att barn hade 
olika känsliga perioder, då de var mer mottagliga för lärande. Skrivningen bör ske före sex års 
ålder för att underlätta lärandet för barnen, ansåg hon (Diderichsen, Hansen & Thyssen, 
1992/1994; Hainstock, 1978/1999; Stadler, 1998). Det är fler forskare som instämmer i att 
skrivning är lättare för barn mellan fem och nio år än att läsa, visar Trageton (2003/2005).  
 
Liberg (1993) menar, att skriftspråket tar sin början hos barnen med en preskrivande fas där 
barnen använder bokstavsliknande tecken och hanterar penna och papper som en kunnig 
skrivare gör. Får barnen uppmuntran från en vuxne under den här fasen i sin utveckling, 
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stärker det självkänslan och barnen skapar sig en tilltro till den egna förmågan att skriva. Det 
är under den preskrivande fasen som barnet kommer till insikt över hur skriftspråket kan 
användas och barnet provar att skriva med alla möjliga tecken och symboler. Nästa fas barnet, 
enligt Liberg, träder in i är situationsskrivande där de skriver ord, som är vanligt 
förekommande i för dem välkända situationer. Det kan t.ex. vara namnen på alla 
medlemmarna i familjen. Helordsskrivande är ytterligare en fas i skrivutvecklingen och den 
innebär att barnen känner igen hela ord. I den här fasen är spegelvänd text ett vanligt fenomen 
och skrivriktningen kan variera från höger till vänster men även nerifrån och upp 
förekommer. 
 
Skriftliga uttryck genom att rita och måla är, enligt Åge (1995), de första försöken som barnen 
gör till att skriva. Bilden är en symbol för de erfarenheter barnen har i sin värld och målet är 
att förmedla något med den. Barnen får hjälp att skriva ner sina tankar på bilden. Nästa steg i 
utvecklingen är att barnen vill skriva på egen hand. I början ritar barnen av orden och känner 
sig som stolta ägare till de skrivna orden. En intressant reflektion av barnens första skrivande 
är att texten innehåller mest konsonanter. Det beror oftast på att barnen utgår från vad 
bokstäverna heter istället för hur de låter. Den språkliga medvetenheten kan öka genom en 
kombination av att rita bilder med att skriva och det i sin tur kan leda till goda förutsättningar 
för att lära sig läsa, menar Åge. 
  
Barn upplever oftast att det är lättare att skriva, då det ställs mer krav på läsningen. Skrivandet 
kommer inifrån och är mer lustfullt än läsningen. Det ställer inga krav på uttal och förståelse 
när barn skriver för det är väldigt sällan som en vuxen har svårt att förstå en text som är 
skriven fast den kan sakna en del bokstäver och innehåller en felaktig grammatik. För barns 
och elevers självuppfattning samt utveckling av kunskaper och färdigheter är det bra med 
kontinuitet. De lärare och pedagoger som är verksamma i förskola och skola bör ha en 
gemensam syn på barns och elevers skriv- och läsutveckling samt på deras lärande. Det är 
också viktigt att barnen och eleverna får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Läroplanerna 
betonar vikten av att alla barn och elever ska få känna att de lyckas. Bemötandet av barnen 
och eleverna är därför en grundläggande faktor för att ta hänsyn till deras olika behov och 
förutsättningar för att klara av att göra framsteg och hantera svårigheter som uppstår 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att uppmuntran av skrivning är en 
självklarhet i förskolan för de barn som har ett bokstavsintresse. Stadler (1998) anser, att 
skolan bör ta hänsyn till variationen som finns i barnens intresse för skrivningen. Lärarna 
måste hjälpa barnen att upptäcka det skrivna språket och vad det kan användas till, enligt 
Stadler. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) belyser, att för att förstå skriftspråket 
behöver barnen förstå symbolernas innebörd. Det är också viktigt att känna till i vilken 
riktning man skriver samt ordens former och att man skriver mellanrum mellan orden. 
Symbolfunktionen är även något Witting (2001) skriver om. Hon menar, att skrivprocessen 
består av två komponenter där den ena handlar om symbolfunktionen. Det är viktigt att barnen 
bygger upp symbolfunktionsskickligheten, vilket sker främst genom det talade språket. Det 
leder till att skrivandet successivt får en allt större plats i barnens sätt att uttrycka sig. Den 
andra delen handlar om associationsfrihet lik den som finns vid läsförståelse. Carlsson (1978) 
beskriver Piagets (1896 – 1980) stadieindelning, vilken visar att det är i den senare delen av 
det preoperationella stadiet (ca 2 – 7 år), symbolerna kommer in. Barnen kan förstå att 
symbolerna representerar något annat (Carlsson, 1978).  
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”Ce deuxième sous-stade (5-6 ans) est marqué par un début de décentration permettant la 
découverte de certaines liaisons objectives grâce à ce que nous appellerons de <<fonctions 
constituantes>> ”(Piaget, 1970).  

 
Det andra understadiet (5-6 år) är präglat av att det börjar möjliggöra en upptäckt av somliga 
sammanhang och syften tack vare det vi kallar grundläggande funktioner (förf. översättning). 
Boken handlar om tänkandets utveckling (förf. anm.). 
 
På Öjaby förskola i Växjö kommun arbetar personalen utifrån att små barn upptäcker 
hemligheten med skriftspråket på ett liknande sätt som de gör när de lär sig tala. Personalen 
betonar även förhållningssättet vi vuxna har till barn som skriver. De belyser, att det är viktigt 
att barn får uppleva skriftspråket från början i sin vardag likaväl som de upplever det talade 
språket (Öjaby förskola, 2004). Stadler (1998) tar upp, att intresset för det skrivna beror på 
olikheter i barnens uppväxtmiljö. De barn som växer upp i ett hem med mycket skriftspråk i 
kan intresset för skriften synas redan vid några års ålder och det är vanligt att de barnen 
skriver innan de lärt sig läsa. Även Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser, att barn 
som befinner sig i förskoleåldern bör uppmuntras när intresset för bokstäverna med ljud och 
form uppstår. Det gäller att utveckla färdigheterna som barn behöver för att skriva och läsa 
och att göra dem synliga för barnen genom deras förvärvade erfarenheter. Åge (1995) betonar, 
att den mest intensiva utvecklingen hos människan sker åren före skolstart. Hon menar, att det 
är i vardagen med alla aktiviteter som sker där, som är utvecklande för individen, under 
förutsättning att det är en stimulerande miljö. Självförtroendet ökar, när barnen märker att de 
behärskar språket. De språkliga färdigheterna ger en bra grund både vad det gäller skolgång, 
arbetsliv och kommunikation mellan människor, menar Åge. 
 
Söderbergh (1988) belyser, att barnets språkutveckling sker i samspel med andra bl.a. genom 
kroppsspråk, ögonkontakt och tal. För att barnet fullständigt ska behärska språket krävs en 
förmåga att både förstå och använda det skrivna språket. Barn som omges av skrift kommer 
att lära sig skriva på ett tidigt stadium, menar hon. Det skrivna språket är en indirekt 
kommunikation mellan skrivaren och läsaren, till skillnad från talspråket som är direkt 
kommunikation och oftast förtydligas med kroppsspråk. Det fascinerande med skriven text är 
att den kan nå många platser både nära och avlägsna. Skriven text kan lämna meddelanden till 
ofödda människor. Skriften i sig saknar ljud och behöver den förtydligas måste det finnas 
någon som kan läsa den högt. Barn måste behärska den skriftliga koden, anser Söderbergh. 
Det innebär, enligt henne, att barnen kommer till insikt över hur de olika skrivtecknen ser ut 
och kan kombineras, samtidigt som de ska veta hur ljuden symbolerna står för hänger ihop 
med det talade språket. Det är viktigt att det skrivna förmedlar någon form av innehåll till den 
mottagande läsaren. Om det skrivna språket ska användas korrekt, bör det finnas kunskaper 
om de olika funktionerna i språket. När det skrivs i en tidning varierar texttyperna beroende 
på om det handlar om kultur, annonser, meddelanden eller TV- och radioprogram. Eriksen 
Hagtvet (1988/1990) menar, att den skriftliga utvecklingen bör närma sig den muntliga ur ett 
helhetsperspektiv. Utvecklingen av både skrift och tal når bäst resultat om den sker parallellt. 
 
Enligt Hagnäs (1995), ses skrivning som en mycket avancerad språklig funktion. Hon menar, 
att analyseringen av sambandet mellan skrift och tal måste ske mer differentierat än övriga 
språkliga funktioner. När barnen skriver fritt ska de forma ord av sina tankar och uttrycka 
dem språkligt korrekt och dessutom skriva ner dem enligt skriftspråkets regler. Den processen 
är krävande för dem. Det underlättar om alfabetet blir automatiserat både när det gäller 
formen och att bokstäverna skrivs med mjukhet samt ha förmågan att känna igen dem. 
Skrivandets viktigaste funktion är kommunikationen med andra, att kunna förmedla sina egna 
tankar, erfarenheter eller känslor till någon som tar emot budskapet. Det går också utmärkt att 
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kommunicera med sig själv genom skrivningen. Du strukturerar dina tankar när du skriver 
och kan få både känslor och problem analyserade genom texten. Genom att skriva nås en 
bättre färdighet i skrivning och det är viktigt att det som skrivs ska upplevas meningsfullt att 
både skriva och läsa. Barn som stimuleras till att skriva kommer att uppleva skrivglädje. 
Hagnäs belyser, att skrivningen kan vara en förstärkning till inlärning. Träning av den 
språkliga funktionen skrivning bör finnas med i alla ämnen i skolan, anser hon. Vidare menar 
hon, att källan till skrivfunktionen är den språkliga förmågan. När tankar ska uttryckas i skrift 
underlättas skrivningen av att det sker via talet. En tydlig artikulation medvetandegör 
språkljuden och är en del i den första skrivningen. Hagnäs menar, att skrivning ska betraktas 
som ett redskap till läsinlärningen. Lundberg (1984) beskriver, skillnaden mellan tal och skrift 
med, att skrivaren tar mer tid på sig när han eller hon ska formulera sin text. Talaren tänker 
under tiden han eller hon pratar och det kan innebära att det framförda är en aning defekt. Ord 
skrivs efter givna regler utan hänsyn till sammanhanget och orden runt omkring, till skillnad 
från talet som kan vara både otydligt och välartikulerat. Situationen och individerna påverkar 
talet och gör satsmelodin i språket tydligt. 
 

”Det går fortare att säga ett ord än att skriva det” (Lundberg, 1984, sid. 19).  
 
Han är också av den uppfattningen, att de barn/elever som växer upp i hem där högläsning är 
ett naturligt inslag, har större möjligheter att lyckas med skriv- och läslärandet. Genom att 
lyssna på sagor och berättelser regelbundet, tillgodogör sig barnen/eleverna språkets 
satsmelodi, klang och sättet det går att uttrycka sig på. 
 
Stadler (1998) anser, att om skriftspråket var lätt att lära sig skulle det finnas ett mindre antal 
av analfabeter bland den vuxna befolkningen i världen. Det är svårt att lära sig det på egen 
hand eftersom det kan vara problematiskt att förstå vad de olika symbolerna står för utan 
handledning till den som står i begrepp att lära sig det skrivna språket. Genom skriftlig 
kommunikation kan kontakter knytas mellan människor som befinner sig på olika platser och 
kunskap kan spridas och bevaras i framtiden.  
 

”Skrivkoden är en produkt av mänsklig kreativitet, och att lära sig den kräver förutom 
fonologisk medvetenhet ansträngning och viss kognitiv förmåga” (Stadler, 1998, sid. 46). 

 
Med kognitiv inlärning menas människans förmåga att tillgodogöra sig kunskap, begrepp och 
tänkande, dvs. den intellektuella sidan (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Eriksen Hagtvet 
(1988/1990) belyser, att metakognition dvs. kunskapen om tänkandet är viktig när utveckling 
av skriftspråket inträffar.  
 
Säljö (2000) belyser, att genom skriften har människan hittat nya vägar att ta del av 
informationen, bevara den samt förändrat sättet för problemlösning. Han menar även, att skrift 
har det positiva med sig att den finns tillgänglig för många och är ofta obegränsad i 
dokumentation av information. Vidare beskriver han, att i grunden är människan en 
kommunikativ individ som utvecklar sitt sätt att uttrycka sig kontinuerligt.  
 

”Strävan efter att kunna kommunicera på nya sätt är en av människans starkaste drivkrafter 
med sociala, psykologiska, ekonomiska och materiella konsekvenser” (Säljö, 2000, sid.162). 
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2.5.1 Språklig medvetenhet   
 
Många forskare har sedan 1980-talet försökt komma underfund med den betydelse språklig 
medvetenhet har för förmågan att lära sig skriva och läsa. Enligt Svensson (1995), är språklig 
medvetenhet när barnet på egen hand mer eller mindre funderar på ett medvetet sätt över 
språket. Språkets form och att kunna skilja det från betydelsen är något som barnet lägger 
märke till. Det blir mer viktigt hur något skrivs eller sägs än vad det är som blir sagt eller 
skrivet. För att klara av skillnaderna i språket behöver barnet ha en kognitiv förmåga. 
Språkligt omedvetna individer är mer inställda på att höra vad det är som sägs och hur ordet 
sägs med avseende på tonfall och gester. De sistnämnda funderar sällan över hur orden som 
sägs uttalas eller hur en mening är uppbyggd. Språket består av olika delar och den som är 
språkligt medveten funderar över hur det hänger ihop och är uppbyggt.  
 

”Barn som reflekterar över hur något sägs eller skrivs, eller funderar över hur ord, orddelar 
eller språkljud kombineras, är språkligt medvetna” (Svensson, 1995, sid. 17). 

 
Enligt Tornéus (1986), innebär den språkliga medvetenheten att barnet/eleven kan både 
reflektera över språket och ha en distans till det. Hon kallar det för en metalingvistisk hållning 
och det menar hon, är att barnet/eleven har fokus på ordens funktion och form mer än på 
själva betydelsen av orden. Tornéus betonar också, betydelsen av barnens/elevernas kognitiva 
utveckling för deras språkliga medvetenhet. Språket är uppdelat i fonologisk (ljudet), 
morfologisk (orden), syntaktisk (satsbyggnad) och pragmatisk (användningen) medvetenhet. 
Torneús menar, att språklig medvetenhet hos barn/elever har betydelse för deras förmåga att 
lära sig skriva och läsa. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1992/1993) använder begreppen 
fonologi (ljudsystem), syntax (struktur och grammatik) och semantik (betydelse) för att 
beskriva språkets beståndsdelar. Barnen/eleverna bör förstå och lära sig att ett och samma ord 
kan ha flera olika betydelser samt att olika ord kan ha samma betydelse. Det innebär att 
barnen/eleverna är medvetna om det pragmatiska i språket dvs. funktionen. Vid stimuleringar 
av språkfärdigheterna hos barnen/eleverna påverkar vi, i första hand en språkligt-
kommunikativ sida genom att medvetandegöra barnen/eleverna om språkets semantik, syntax 
och pragmatik.  
 

”En god skribent kännetecknas av att han kan ha distans till en skriven text och aktivt kan gå 
in och redigera och finna alternativ och mera exakta, kreativa eller logiska sätt att formulera 
sig” (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir, 1992/1993, sid. 159). 
 

Lundberg (Pedagogisk uppslagsbok, 1996), utarbetade i början av 1980-talet i Umeå, en 
modell för att den språkliga medvetenheten skulle stimuleras hos barnen. Det utvecklades i ett 
projekt under fyra år, på Bornholm, där syftet var att medvetandegöra barnen om ordens 
beståndsdelar. Barnen som ingick i projektet var sexåringar, vilka fick ta del av språkövningar 
utifrån ett strukturerat schema och på ett lekfullt sätt, under dagarna de vistades i förskolan. 
Frosts (Bornholmsmodellen, u.å.) delaktighet i projektet bestod av att han gjorde en 
utveckling av materialet, för att det skulle passa förhållandena i Danmark. 
Bornholmsmodellen (Häggström & Lundberg, 1999) omfattar sju delar som tränar 
språkutvecklingen. Det startar med lyssnandelekar, vilka omfattar ljud i allmänhet, t.ex. 
vinden. Rim och ramsor kommer därefter och har som uppgift att få barnen att bli 
uppmärksamma på språkets ljudstruktur samt att skilja på form och innehåll. Arbetet 
utvecklas till meningar och ord, där barnen tränas i att dela upp meningarnas längd i ord. De 
ska också kunna skilja på ordens längd, ett klassiskt exempel är vilket ord av tåg och 
tennisracket som är det längst. Nästa steg är stavelser, som tränar barnen både att plocka isär 
ord i stavelser (analys) och att bygga ihop stavelser till ord (syntes), för att exemplifiera det 
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här använder vi le – go – bi – tar. Första ljudet i ord kommer som nästa del och ska få barnen 
att lyssna efter första ljudet i ett ord och de ska även kunna göra nya ord om första ljudet 
plockas bort, t.ex. sand – and. Näst sist kommer analys och syntes av fonem (Häggström & 
Lundberg, 1999). (Enligt Bra Böckers Lexikon 2000, (1996) är fonem, från grekiskans 
phonema, vilket betyder ljud, de ljudenenheter som orden i språket är uppbyggda av. Endast 
ljud med självständig funktion i språket räknas som fonem. I Nationalencyklopedin (u.å) 
förklaras fonem med att ett språkljud är distinktivt, dvs. det används i ett språks ljudsystem 
för att skilja olika betydelser åt. Det innebär att det är den minsta språkljudsenhet som fyller 
en betydelseskiljande funktion.) Det innebär att barnen får ett ord de ska dela upp i fonem och 
fonem de ska få ihop till ett ord, exemplifieras här med l-e-g-o. Betoningsövningar är den 
sista delen och innebär att uppmärksamheten hos barnen är inriktad på betoningen i språket 
och variationen av den (Häggström & Lundberg, 1999).  
 
Taube (1997), belyser vikten av att uppmuntra och stimulera barnens språkliga medvetenhet 
redan i förskolan. Hon menar att genom leken blir det en mjukare övergång till skriftspråket. 
Det leder i sin tur till att effekten på skriv- och läsinlärning blir positivare, enligt henne. 
Självbilden hos barn och elever kan hänga ihop med deras förmåga att skriva och läsa, anser 
hon. Det samhälle vi lever i idag kräver att medborgarna har kunskaper i att både kunna skriva 
och läsa. Individer som saknar de kunskaperna får be andra människor om hjälp för att klara 
av sina medborgerliga skyldigheter i samhället. 
 
 
2.6 Skriva för att läsa 
 
Genom att göra det tydligt för barnen att skriftspråkets grund innebär att det talade språkets 
ljud kodas till bokstäver är det lättare att förstå att uttalade ord är kombinationer av flera 
bokstäver, belyser Stadler (1998). Witting (2001) menar, att barnen kan bli skickliga läsare 
genom att skriva och lyssna. Hon belyser att barn som lyssnar aktivt på språkljud och skriver 
ner de tecken som ljuden motsvarar, får ett bra stöd när de ska läsa. Personalen på Öjaby 
förskola menar, att det skrivna språket bär på ett budskap. Det innebär att det går att lagra 
egna tankar som en hjälp att komma ihåg dem vid ett senare tillfälle. Budskapet omfattar även 
att tankar kan förmedlas till andra som är frånvarande, samt att du kan skapa ordning och reda 
i din tillvaro (Öjaby förskola, 2004). Stadler (1998) anser vidare, att barnen upptäcker att de 
skriftliga meddelanden som familjemedlemmar skriver till varandra på olika underlag, t.ex. 
skrivtavla eller papper, har en betydelse. De vill gärna delta i meddelandet och det blir en 
naturlig anledning att börja skriva. När det gäller den fria skrivningen, menar Witting (2001) 
vidare, att barnen bör komma till insikt om att de har ord att uttrycka sig med genom att det 
finns en kravlöshet när de associerar fritt kring det skrivna. Stadler (1998) betonar ytterligare 
att skrivning och läsning bör ske integrerat, då det bygger på att hantera den alfabetiska koden 
vid båda förmågorna. Det blir lättare att förstå sambandet mellan skrivning och läsning om 
inlärningen sker parallellt.  
 

”Man bör i undervisningen tydligt klargöra de skriftspråkliga basfunktionerna; att skrivande 
innebär att språkets ljud kodas till bokstäver, och kombinationer av bokstäver kan bli uttalade 
ord. Läsande innebär att de skrivna ordens bokstäver avkodas till ljud som enligt vissa mönster 
bildar ord” (Stadler, 1998, sid. 67). 

 
Åge (1995) beskriver hur hon gjorde ett projekt på en förskola där hennes utgångspunkt var 
ett läshäfte som Cadmus hade tryckt upp. Cadmus hette egentligen Israel Gustaf Wänman och 
var kyrkoherde i Vimmerby. Han levde i slutet på 1700-talet och en bit in på 1800-talet. 
Cadmus idé gick ut på att skriva ord på lappar, som barnen lärde sig som helord. Allt skulle 
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ske genom lek mellan vuxna och barn. Texten på lapparna som Åge (1995) använde sig av, 
skrevs med gemena bokstäver för att det är den vanligaste textformen som barnen kommer i 
kontakt med. Öjaby förskola (2004) inspirerades i sitt arbete med skrivning och läsning, av 
Cadmus tankar på lappar med skrivna ordbilder, vilket de börjar med redan när barnen är små.  
 
Enligt Trageton (2003/2005), är utvecklingen på väg mot att sätta skrivandet mer i centrum 
för att få en bra balans mellan läs- och skrivinlärningen. Den internationella läsforskningen är 
ungefär hundra år gammal och kan jämföras med skrivforskningen som har pågått i trettio år. 
När det fokuseras på skrivningen blir barnens förmåga att kommunicera med andra genom att 
uttrycka sina egna tankar mer påtaglig. En viktig del som han såg i sitt projekt var de dialoger 
som barnen hade när de arbetade två och två vid datorerna. Trageton beskriver även, att barn 
mellan tre och sju år skriver sig till läsning genom att för dem är teckning och lekskrivning de 
viktigaste ingredienserna. När de knäcker den alfabetiska koden upplever de att läsningen får 
en större betydelse. 
 
 
2.7 Handens finmotoriska utveckling  
 
Montessori ansåg, att handens arbete var viktigt och hängde nära samman med hjärnans 
utveckling. Handen är själens verktyg och intelligensens instrument (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1999). Montessori (1938/1998; 1949/1987) menar, att barnen upptäcker 
att de kan utvecklas med handen likaväl som med sina sinnen. Handen blir ett griporgan och 
de kommer underfund med att de kan röra vid allt de ser. Enligt Montessori (1949/1987), 
befinner sig barnen i en formativ period av sin utveckling från födelsen till sexårsåldern. 
Under den formativa perioden utvecklar barnen sin personlighet. Det är under den här 
perioden som intelligensen, styrkan och språket förvärvas och samtidigt anpassar barnet sig 
till sin omgivning. Barnet absorberar sin kunskap till skillnad från den vuxne som använder 
sitt medvetande för att förvärva kunskaperna. Montessori anser, att barnets sex första år är 
livets viktigaste period. I Montessoris (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1999) 
material finns förberedelser till skrivning genom träning av handens skrivrörelse och 
penngreppet. Mycket av materialet har knoppar, vilket får barnet att indirekt använda 
fingrarna som utgör penngreppet. Det börjar redan med att barnen på förskolan använder olika 
geometriska figurer till att lyfta i och ur ramar, rita raka linjer i skrivriktningen och går vidare 
till att träna flera sinnen med hjälp av bokstäver i sandpapper. Barnen använder pek- och 
långfingret när de arbetar med sandpappersbokstäverna och följer bokstavsformen under tiden 
de ljudar bokstaven. 
 
Holle (1976/1987) menar, att det är många faktorer i utvecklingen som ska sammanfalla när 
ett barn är färdigt för att börja skriva. Uppgiften ska vara lagom utmanande för att 
motivationen ska behållas. Barn behöver ha en god motorik för att kunna utveckla ett bra 
skrivande och därigenom lära sig läsa. Handens rörelser och handgreppets utveckling är något 
pedagoger kan titta på, för att se om det behövs mer träning för de barn som har svårigheter 
att skriva och läsa. Det finns många förberedande övningar att göra för att träna upp sin 
finmotorik. Andra kontroller som finns att göra är att titta på ögonen och få kunskap om ögats 
rörelser. Rumsuppfattningen är en del i att bedöma barnens framtida skriv- och läsutveckling. 
Lika viktigt är att barnen kan lyssna samt att de har ett utvecklat känselsinne. 
 
Holle beskriver vidare, tydligt handens utveckling. Det är många steg som ska gås igenom 
innan handen är färdigutvecklad. Det finns många övningar att göra om det visar sig att det är 
problem av något slag i utvecklingen. De övningarna påminner mycket om de 
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skrivförberedande uppgifterna som finns i Montessoris material. Cylinderblocken nämns som 
ett exempel. När barnen tar cylinderblocken är de formade så att greppet att ta dem med, är 
anpassat så det mest praktiska är att ta tag i blocket med endast tre fingrar, de sk. 
skrivfingrarna, för att kunna lyfta det. Fingrarnas rörelser ska kontrolleras samtidigt som det 
ska finnas kontroll över handledens funktion. För att få en god finmotorik, anser Holle 
(1976/1987), att oppositionsrörelsen ska vara stabil. Det innebär att tummen ska kunna föras 
in över de andra fingrarna samt att den kan rotera runt sin egen axel. 
 
Enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, och Olsson (1993), är koordinering mellan ögat och 
handen samt utvecklade motoriska förmågor, det de flesta barnen behöver för att klara av att 
skriva. En god motorisk utveckling främjar självkänslan, menar Dahlgren m.fl. Barnen kan 
hålla pennan både hårt och spänt när de ska forma en bokstav. Barnen behöver träna både 
grov- och finmotoriken när de ska lära sig skriftspråket. Versalerna (stora bokstäver) är lättare 
att forma för de uppfattas lättare rent visuellt än de gemena (små bokstäver). Versalerna ger 
mindre möjligheter till att skriva fel och är ur ett historiskt perspektiv gjorda för att lätt kunna 
ristas och huggas i trä eller sten. Anledningen till att det finns gemena bokstäver är att de är 
bättre att skriva skrivstil med för det blir ett enklare flyt med handens rörelse då.  
 
2.7.1 Vänsterhänthet 
 
Holle (1976/1987) beskriver, att en dominans av vänster hand motsvarar en dominans av 
höger hjärnhalva genom att det sker en korsning till motsatta sidan av motoriska nerver som 
går till handen från hjärnan. Vänsterhänta har svårare att skilja på vänster och höger än 
individer som är högerhänta. Barn som är vänsterhänta har också svårt att börja skriva längst 
upp till vänster på ett papper. Holle menar, att det är fler moment att ta hänsyn till när det 
gäller ett barn med vänster hand som dominant. När barnen ska skriva ska papperet ligga på 
motsatt håll jämfört med den som skriver med höger hand. Den som skriver med vänster hand 
skriver ofta bokstäverna och texten spegelvänt. Det är viktigt att hitta möjligheter för de 
vänsterhänta barnen att lyckas med sitt skrivande genom att hjälpa dem med pennfattningen 
och hur de håller handen i förhållande till papperet. Ett tips, enligt Holle, är att handen ska 
befinna sig under skrivlinjen när barnen skriver.  
 
I vänstra hjärnhalvan sitter den språkliga och den analytiska förmågan och i den högra 
hjärnhalvan sitter den emotionella förmågan. Personer som är vänsterhänta använder oftare 
båda hjärnhalvorna än de personer som är högerhänta. Rönnqvist (Ernemo, 2001) har forskat 
om vänsterhänthet och hjärnans tidiga utveckling. Hon har funnit att barn med läs- och 
skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och utvecklingsstörningar är oftare vänsterhänta 
än högerhänta. Rönnqvist menar, att om ett barn eller en elev får nämnda problem behöver det 
inte bero på att de är vänsterhänta. Av tio personer är ungefär en vänsterhänt och det är 
vanligare hos män än hos kvinnor.  
 
 
2.8 Skriftspråket i leken 
 
Både Platon (427 – 347 f. Kr.) och Aristoteles (384 – 322 f. Kr.) använde sig av lek när de 
undervisade barn och vuxna i antikens Grekland. Idéerna de hade om lekens betydelse för 
individens lärande har genom tiderna haft ett stort inflytande. De menade att lärande och 
individens tillägning av kunskap, finns bevarat längre, om det sker under roliga former, än 
kunskap som lärs in under former av tvång (Hägglund & Fredin, 1993; Ringius & Wessberg, 
2005). 
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Trageton (2003/2005) belyser att leken har stor betydelse när barn skriver sig till läsning. En 
förutsättning att leka in skrivningen är att miljön är stimulerande för barnen. Barn ställer 
hypoteser, prövar dem och använder sin kunskap i leken, menar Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999). De anser vidare att det vilar ett stort ansvar på pedagogerna i förskolan och 
skolan att tillhandahålla ett varierat utbud av material som stimulerar barnens leklust. Barn 
vill genom leken skaffa sig erfarenheter för hur saker och ting hänger ihop. När barnen 
upplever en meningsfullhet och har en begriplighet samt en förmåga att hantera det som 
händer runt dem uppstår en känsla av sammanhang. Det kallar Antonovsky (1923 – 94) för 
KASAM, vilket står för Känsla Av Sammanhang (Engqvist, 1996). KASAM består av de tre 
delkomponenterna mening, begriplighet och hanterbarhet. Begripligheten innebär att en 
människa kan se samband och förstå orsak och verkan. Med hanterbarheten menar 
Antonovsky att individen har verktyg till sitt förfogande att kunna förändra sin tillvaro. Det 
gäller att kunna se olika alternativ till handlingar som ska utföras. Den viktigaste delen i 
KASAM är meningsfullheten att göra något. Det ska löna sig att engagera sig och människan 
bör uppleva en delaktighet i världen. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
mening står i relation till varandra och ska ses som en helhet poängterar Antonovsky. Piagets 
kunskapssyn, innebär att individen bildar sig en egen uppfattning om fakta och 
orsakssammanhang. Barn som experimenterar och undersöker saker på ett aktivt sätt är viktigt 
för att kunna skapa en förståelse för hur tingen hänger ihop, menar han (Egidius, 2000,  
Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Dewey använder sig av uttrycket ”Learning by doing” 
(Andersson, 2001, sid. 49), vilket innebär att barn och elever lär genom att prova sig fram. 
Doverborg och Pramling (1995) belyser att det laborativa arbetssättet främjar lärandet hos 
barn och elever genom samspel med andra barn och även vuxna. De anser att olikheterna i 
barns och elevers tänkande berikar utvecklingen av både dem själva och gruppen. Tänker alla 
likadant uteblir utvecklingen. 
 

”Barns olikheter är alltså inte hinder utan möjligheter om de används som bas för lärande” 
(sid. 30). 

 
Enligt Åge (1995), är leka det bästa barn vet. Hon anser, att det är genom leken som barnen 
skaffar sig kunskaper för sin fortsatta utveckling och tränar koncentrationen. Vygotskij 
(Lindqvist, 1926/1999) delar in leken i tre olika områden. Det tredje området består av de 
villkorliga lekarna, vilket Vygotskij menar, är den typen av lekar som erbjuder barnen nya 
situationer som behöver nya lösningar vid varje tillfälle. Genom att hitta lösningarna får 
barnen redskap som hjälper dem att utveckla sina sociala färdigheter. Vygotskijs två andra 
områden av lekar är det första där barnet börjar leka med föremål t.ex. skallror som de kastar 
och tar emot. Den första lekperioden utvecklas vidare till bygglekar där rörelsens precision 
och säkerhet tränas. Vygotskij (1930/1995) anser, att barnet redan i tidig ålder har en 
kreativitet som ger sig uttryck i deras lekar. Han menar att leken är en upprepning av vad 
barnet hört och sett de vuxna göra.  
 

”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 
upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar 
barnets egna behov och intressen” (Vygotskij, 1930/1995, sid. 15-16). 

 
Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver enligt forskningen, att barn som växer upp i 
miljöer som är språkligt rika, har bättre förutsättningar att utveckla sitt språk, än barn som 
växer upp i en språkfattig miljö. Det visar sig också att barn i språkrika miljöer utvecklar en 
större kunskap om och förståelse för omvärlden. Förskolan och skolan har en viktig uppgift 
att på alla sätt stödja alla barns språkliga utveckling. Vi lär oss med alla sinnen och därför är 
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en rik och varierad lärmiljö att föredra för att ge möjlighet att skaffa sig kunskaper på så 
många olika sätt som möjligt. I en miljö som erbjuder skrivmaterial och böcker av olika slag 
ges barnen möjlighet att delta i aktiviteter med skriftspråkligt innehåll, men miljön kan även 
inspirera barnen att skapa liknande aktiviteter på egen hand (Myndigheten för skolutveckling, 
2004). 
 
Fröbel (1782 – 1852) utvecklade en pedagogik, där leken har en central roll. Han menade, att 
barnen lär sig förstå omvärlden genom leken och att det är en viktig uttrycksform för dem 
under uppväxten. Han använde sig av aktiviteter och material där barnen genom att laborera 
kunde träna sin observationsförmåga och förståelse för hur saker och ting hänger ihop. 
Mycket av dagens förskolepedagogik har sina rötter i lekmetodikens fader Fröbels 
pedagogiska tankar (Arfwedson & Arfwedson, 1993, Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Enligt 
Hannaford (1995/1997), är det genom leken barnen tillgodogör sig färdigheterna som de 
behöver för att klara samarbete, kreativitet och förståelse. Drivkraften att skapa något kommer 
ur lekimpulsen menar hon. Människan har sedan lång tid tillbaka lekt med ord som lett vidare 
till ett tänkande av kreativ karaktär. Vidare anser hon att hjärnans utveckling ökar genom att 
barnen fantiserar tillsammans med andra. 
 
Barn som, enligt Söderbergh (1988), redan i tvåårsåldern erövrar skriftspråket gör det genom 
leken. Det bygger på Cadmus läskort och att göra texten synlig för barnen. Får barnen 
utvecklas genom lek och skapande, där både skrift och tal används kommer lärandet ske med 
glädje. Genom läslapparna görs skiftens budskap tydligt för barnen. Enligt Eriksen Hagtvet 
(1988/1990), behöver barnen som leker med skriftspråket en vuxen som hjälper till att 
förklara sambanden i skriften som barnen undersöker. Det är viktigt att uppmuntra 
barnen/eleverna både vad det gäller lusten och förmågan att uttrycka sig. Det kan ske genom 
att vuxna ger barnen/eleverna tid att få fram sina tankar i ett språkligt uttryck. Det leder till att 
barnens/elevernas språkfärdigheter stimuleras. Barnen är nyfikna och ställer frågor för att 
kunna upptäcka nya sidor av skriften. Får barnen stöttning i sin lek med skriften kommer de 
utvecklas mot bättre behärskning av densamma. Lekskrivningen ger barnen mycket av 
färdigheterna för skriften. Det underlättar skrivriktningen och i vilken ordning bokstäverna 
kommer i ett ord, men det främsta är en ökad förståelse av det samband som finns mellan 
skrift- och ljudbilder. Dahlgren m.fl. (1993) beskriver barnens lekskrivning med, att de 
härmar beteenden hos redan skrivkunniga. Barnen anser, att de skriver när de gör markeringar 
och streck på ett papper. Det sker med stort allvar och ofta önskar barnen att få arbeta med sin 
skrivning utan att bli störda. Efter en stunds skrivande i enskildhet kan barnen komma med ett 
papper innehållande mycket krumelurer och önskan är att den vuxne ska läsa vad de skrivit. 
Barnen kan bli besvikna om den vuxne läser något annat än barnen skrivit. Så småningom 
kommer barnen underfund med att skriven text är en form av kommunikation. 
 
Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1992/1993) gjorde en undersökning av sexåringar och följde 
dem in i skolåldern. Undersökningen hade två syften, dels att skapa ett pedagogiskt program 
för sexåringarna och dels att utveckla ett skriftspråksstimulerande innehåll som integrerades 
med övriga aktiviteter som barnen gjorde på förskolan. De fann att barnen/eleverna utforskade 
och knäckte skriftspråkskoden genom skapande skrivning. De anser, att en introduktion till 
läsandet sker genom att närma sig skriftspråket på ett lekorienterat sätt. Vygotskij (Eriksen 
Hagtvet, 1988/1990) har betonat betydelsen av att ge barnen/eleverna tid att utforska 
skriftspråket genom att använda ett lekfullt sätt. Han påpekar särskilt vikten av att stimulera 
barnen/eleverna att rita och skriva innan skriftspråksinlärningen börjar. En miljö som 
stimulerar skriftspråket tillhandahåller skriftinbjudande material som exempelvis skrivpapper, 
vässade blyertspennor, radergummi och brevpapper. I en miljö med inbjudande material att 

 24



skriva uppmuntrar barnens/elevernas nyfikenhet och lockar dem att utforska och använda 
skriftspråket. Montessori (1949/1998) menar, att det finns ett samspel mellan miljön och 
barnen/eleverna. Miljön ska i montessoripedagogiken stimulera sinnena och dessutom inbjuda 
till skapande. Barnen/eleverna tränar det sociala livet och respekten genom att varje material 
endast finns i ett exemplar (Montessori, 1949/1987).  
 
Eriksen Hagtvet (1988/1990) anser, att barnen/eleverna leker sig in i skriftspråket från två 
håll. Det ena är att de skriver bokstäver i långa rader, oftast är första raden deras eget namn, 
följt av namn på andra barn. Det andra hållet är att barnen/eleverna framställer talet i skrift 
och de använder strategier som är både personliga och kreativa. Hon menar vidare, att 
barn/elever som uppmuntras att skriva i ett tidigt skede och fortsätter, kommer efter en kortare 
tid att användandet av en alfabetisk kod, dvs. bokstavssymbolerna har varsitt språkljud. 
Skriftspråkets regler tar lång tid att lära sig, säger Eriksen Hagtvet. När barn/elever leker in 
skriftspråket bör de mötas av vuxna som kan svara på deras frågor och ta tillvara den 
nyfikenhet barnen/eleverna har kring skriften och språket. 
 
 
2.9 Datoranvändning  
 
Projektet som Trageton (2003/2005) genomförde, gick ut på att barn skulle skriva sina 
bokstäver, ord och texter med hjälp av datorn. Barnen/eleverna skulle stå upp vid ett bord, där 
en dator är placerad och arbeta två och två. På så sätt kan barnen/eleverna resonera sig fram 
till, hur och vad de ska skriva. De lärde sig fler bokstäver tillsammans och de hade roligt 
under tiden. Det gick att skriva snyggt och blev det fel kunde det snabbt ändras utan att det 
blev fula märken i boken efter suddgummit. Ytterligare en fördel när barnen/eleverna skriver 
text på datorn är, att de använder båda händerna när de skriver och därmed stimuleras båda 
hjärnhalvorna. Skillnaden är att vid handskrivning med penna använder du endast en hand. 
Barnen som startat med att skriva på datorn hade överlag en bättre handstil när de började 
använda pennan. Enligt Strömqvist (1993), gynnas skaparlust och skrivglädje av att det finns 
datorer att använda. Det är främst de barn som har motoriska svårigheter att skriva med penna 
eller de barn som är ovilliga till att skriva, som kan få lust att skriva med hjälp av datorn. Det 
är en stor skillnad att skapa en text som ser professionell och snygg ut än en otydlig 
handskriven text på ett suddigumsskrynkligt papper. Datorn erbjuder fler varianter att göra 
texten snygg innan den skrivs ut på papper. Både Trageton (2003/2005) och Strömqvist 
(1993) menar, att tillgången till datorer för skrivandet är något alla ska sträva efter. Det som 
skiljer deras syn på datorer är, att Strömqvist tycker, att barnen bör utveckla och träna en egen 
handstil innan de börjar skriva på datorn, medan Trageton (2003/2005) anser, att pennan ska 
komma in i barnens skrivande först i år två, dvs. i åtta – nio års ålder. Strömqvist (1993) anser 
vidare, att datorn är bra för de barn som har motoriska svårigheter att klara av att skriva med 
penna. Alexandersson m.fl. (2001) påtalar också lusten att använda datorn som skrivredskap 
för utveckling av skrivandet. De menar, att när barnen och eleverna kan redigera sin 
textproduktion på ett enkelt sätt blir skrivandet mer lustfullt och självförtroendet ökar. Barnen 
och eleverna ägnar sig mer åt innehållet i texten de ska skriva än utformningen av bokstäverna 
när de använder tangentbordet på datorn. Bokstäverna blir fina utan större ansträngning och 
det är lätt att skriva om det som blir fel. Läsningen kan underlättas genom att det går att 
förstora upp texten rejält på datorskärmen. Det ger även träning i att se skillnaden mellan de 
gemena bokstäverna b och d, genom att barnen och eleverna trycker ner versalen på 
tangentbordet. Barnen har blivit medvetna om att de måste skriva tydligare än de pratar, då 
skriftspråk och talspråk skiljer sig åt. 
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Alexandersson m.fl. (2001) belyser vidare, att forskningen visar på att datoranvändning kan 
ge positiva resultat, men lika ofta visar forskningen att det kan ge negativa resultat. Den 
kunskap barnen/eleverna får fram när de använder sig av Informations- och 
Kommunikationstekniken (IKT) kräver en del kunskaper av teknisk karaktär. Barnen/eleverna 
behöver även kunskaper i hur de ska sortera fakta och veta vad som är sanning i det som 
skrivs och läggs ut på Internet. Undervisningen har blivit mer varierad, men det är samma mål 
och innehåll som fortfarande används, anser både barn/elever och pedagoger. De menar, att 
användandet av IKT och möjligheten att kunna strukturera sin kunskap, är avgörande för hur 
kvaliteten blir. Samarbetet och engagemanget bland barnen/eleverna har blivit större, vilket är 
ett av de positiva resultaten av forskningen kring datoranvändningen. 
 
 
2.10 Några svårigheter för barn och elever att skriva     
 
Stadler (1998) menar, att barn med svårigheter att skriva och läsa kan man upptäcka genom 
att iaktta deras sätt i gruppen. Det främsta tecknet är en motvilja och ett ointresse att skriva. 
De kan också visa upp känslor som obehag och trötthet. Svårigheternas uppkomst kan bero på 
många olika faktorer. En faktor är språkliga problem, där barnen saknar delar av språkljuden, 
glömmer bort dem, eller lider barnen brist på språklig mognad. En annan faktor kan vara en 
hörselnedsättning som gör att barnen har svårt att höra alla ljuden. Det kan även bero på att 
barnen har svårt att ta till sig undervisningen för att de har emotionella problem antingen i 
familjen eller i kamratrelationerna. En hjärnskada kan också vara en förklaring. Strömqvist 
(1993) anser, att en del barn och elever har större svårigheter att skriva än andra. Hon menar, 
att en orsak till det problemet kan vara att barnen har skrivit för lite och därmed har chansen 
till automatisering uteblivit. Där kan datorn vara ett bra hjälpmedel att komma igång med 
skrivandet för det motvilliga barnet. Strömqvist belyser även, att oavsett var problemet är för 
barnet att skriva, behöver det mycket tid till övning. När hela processen att skriva tas i 
beaktande ges barnet med svårigheter möjligheter att utvecklas på olika stadier i sitt 
skrivande. Skrivprocessens fördel är att det barn som ogärna skriver upplever att deras text 
blir läst eller lyssnad till av andra. Åge (1995) tar upp, att orsaker till svårigheter kan vara 
ärftlighet eller störningar i den vänstra hjärnhalvan där det språkliga centrat finns. Hon menar 
vidare, att det kan bero på brister i den språkliga medvetenheten eller ett dåligt ordförråd. Hon 
anser, att det är bättre att arbeta förebyggande än att i efterhand kompensera de svårigheter 
som uppkommit. Genom forskningsresultat av både utländska och svenska vetenskapsmän får 
hon stöd i den uppfattningen. 
 
Eriksen Hagtvet (1988/1990) menar, att skriftspråkskoden är besvärlig för många barn/elever. 
Det kan bero på att den skriftliga kommunikationen ibland upplevs onaturlig av barn/elever 
som sällan stöter på skriftspråk i sin vardagliga miljö. Hon tar upp, att internationellt sett är 
sju år för att börja lära sig skriftspråket en hög ålder. Det år barnen/eleverna fyller sju börjar 
de sin läs- och skrivinlärning, formellt sett i de skandinaviska länderna.  
 
 
2.11 Teoretiska utgångspunkter  
 
Bjurwill (2001) anser, att det ska finnas en teori kopplad till den undersökning som planeras. 
Det är en bra hjälp att förklara det redan kända. Teorin kan även fungera som stimuli till något 
positivt, vilket gärna får inträffa igen, menar han.  
 
Här presenteras tre teoretiska utgångspunkter för det här arbetet. 
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2.11.1 Montessori 
 
En teoretisk utgångspunkt vi har, är Montessori (1938/1998; 1949/1987; Skjöld Wennerström 
& Bröderman Smeds, 1999) och hennes pedagogiska metoder där barnet får möjligheter att 
utveckla sig själv i sampel med sin omgivning. Hon grundade sin pedagogik på de 
observationer hon först gjorde i efterblivna barns miljöer och sedan fortsatte i sitt arbete med 
normala barn. Barns utveckling följer olika perioder och när lärandet kopplas samman med 
barnets period fungerar det allra bäst, anser hon. En av pedagogens uppgifter är, enligt henne, 
att stimulera barnets utveckling när det gäller den emotionella, kreativa och intellektuella 
sidan. Montessoriundervisningens utgångspunkt är en helhetssyn där barnen/eleverna får en 
förståelse för hur saker och ting bildar ett sammanhang. Barnet/eleven tillfogar sig kunskaper 
och färdigheter genom att arbeta på ett undersökande sätt.  
 
Språkutvecklingen hos barn var något som Montessori (1949/1987) studerade extra och hon 
gjorde ett språkutvecklingsschema från det nyfödda barnet till det uppnådde en ålder av 
ungefär två. Hon ansåg, att det som skiljer människan från djuren är att människan har ett 
språk. 
 

”Ord förenar människor, och det språk de använder utvecklas och förgrenar sig i enlighet med 
deras behov. Vi kan säga att språket växer med det mänskliga tänkandet” (Montessori, 
1949/1987, sid. 102). 

 
Språket är något som för människor närmare varandra, mer än vad nationaliteten gör. När 
individen vill genomföra sin planering är det viktigt att kunna göra sig förstådd, vilket kräver 
ett språk av gemensam karaktär. Montessori anser, att språket är det minst använda av 
människans konkreta verktyg. Hon belyser, att när barnet upptäcker att det kan göra sig 
förstått ökar förmågan att kunna påverka sin omgivning och därigenom även kontakterna med 
andra individer. Då menar hon, att barnet har erövrat språket som ett redskap. Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds (1999) skriver att, dagens forskning kring språkets 
utveckling stämmer väl överens med Montessoris tankar. Det skrivna ordet skulle enligt 
henne, vara ett verktyg för kommunikation. Hon anser, att det är i naturliga sammanhang som 
barnen/eleverna ska skriva. 
 

”Man skriver för en läsare, skrivandet är en process, från den första tanken till den färdiga 
slutprodukten” (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1999, s. 162). 

 
I barnets utveckling kommer skrivning före läsning och när barnet börjar skriva redan under 
perioden mellan tre till sex år, kan de ha svårigheter med sin motorik. Skrivning kan ske 
genom att barnet använder sig av ett rörligt alfabet, som innebär att bokstäverna är tillverkade 
i trä och lätta att lägga och bygga ord med. 
 
 
2.11.2 Piaget 
 
En annan utgångspunkt är Piaget (Arnqvist, 1993). Han menar, att språket är ett teckensystem 
som utvecklas i ett socialt sammanhang. Språket är också beroende av kognitiv utveckling 
som i sin tur är beroende av mognaden hos individen. Den tankemässiga förmågan bestäms av 
hjärnans utveckling. Det sociala samspelet och möjligheten för individen att handla påverkar 
också utvecklingen. Det är under det preoperationella stadiet (2 – 7 års ålder) som språket 
utvecklas och kopplingen till den kognitiva utvecklingen är tydlig. Barnet frigör sig mer och 
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mer från det egna perspektivet och sin kropp. Från början är talet styrt av situationen, som är 
här-och-nu, för att senare bli distanserat från det som händer just nu. Barnet klarar att beskriva 
händelser som hör hemma både i framtid och i förfluten tid (Arnqvist, 1993).  
 
Piaget (1972/1976) beskriver att människans utveckling påverkas av, dels den ärftliga och den 
biologiska anpassningen och dels beteendets formande genom det sociala samspelet och via 
överföring redan från födelsen. Han menar att en del beteendemönster hos individerna kan 
förvärvas via överföring från en generation till en annan, genom både undervisning och 
uppfostran.  
 

”Från det att människorna började tala har till exempel inget språk fixerats på ärftlig väg, och 
det är alltid genom en yttre formande påverkan från familjen omkring barnet som det lär sitt 
språk – det som man så träffat kallat ”modersmål” (sid. 46). 

  
Piaget delar in språket i en egocentrerad och en socialiserad del. Med ett egocentrerat språk, 
menar han, att barnet bryr sig väldigt lite om det är någon som lyssnar på vad de säger eller 
vem det är de pratar till. Barnet har svårigheter att sätta sig in i den position som lyssnaren 
befinner sig i och när barnet pratar gör det oftast det till sig själv. Spädbarnets språk är, enligt 
Piaget, varken kommunikativt eller socialt eftersom det nyfödda barnet har svårt att skilja på 
omgivningen och sig själv. Människan försöker anpassa sig till omgivningen under sin 
utveckling. Piaget kallar den processen för adaptionsprocess och den omfattar delarna 
ackommodation och assimilation. Den sistnämnda komponenten använder barnen när de leker 
genom att de i sin tankevärld kan anpassa omgivningen till sig själva. När barnet tar in 
information och skapar struktur i sitt sätt att tänka hanterar de ackommodationen. Den betyder 
att människan gör en anpassning av sig själv till omgivningen. Imitation är ett exempel på 
ackommodation då individen förändrar sig så mycket att han/hon liknar objektet för 
imitationen. Enligt Piagets (Egidius, 2000; Pedagogisk uppslagsbok, 1996; Piaget, 
1972/1976), syn på kunskap, skulle individen genom ett laborativt arbetssätt få en förståelse 
hur sambandet mellan olika saker bildar ett sammanhang. Dewey (1859 – 1952) (Andersson, 
2001; Egidius, 2000), var en förespråkare av det laborativa arbetssättet. Han menade, att det 
var viktigt att ta tillvara barnens intressen och lust i lärandet. Undervisningen skulle ha 
kopplingar till verkligheten, vara praktisk och till barnens egna förvärvade erfarenheter, enligt 
honom. Det beskrivs ofta med ett välbekant uttryck: ”Learning by doing” (Andersson, 2001, 
sid. 49). Innebörden är att individen är aktiv i sitt lärande, där utveckling är en av uppgifterna.  
 
 
2.11.3 Vygotskij 
 
Ytterligare en teoretisk utgångspunkt har vi genom Vygotskijs (Lindqvist, 1926/1999) sociala 
utvecklingsteori, där han menar, att barn/elever lär sig bäst i samspel med andra. Han betonar 
lekens betydelse, för all inlärning. Barnets förmåga att lära sig tänka sker genom leken, anser 
Vygotskij. Språket har betydelse för tänkandet och innehåller enligt Vygotskij, två delar varav 
det ena är för att kunna tänka och det andra för att kunna kommunicera. Han menar, att 
utveckling av språket och tänkandet uteblir om den sociala kommunikationen saknas. 
Vygotskij (Bråten, 1996/1998) belyser, språkets tre funktioner i barnets utveckling. Den första 
är när barnet kombinerar talet med bilder, vilket ger tänkandet större frihet. Barnet klarar att 
jämföra sina tidigare erfarenheter med nutiden, vilket är en bra kunskap då det gäller att förstå 
symboler och tecken i språket. Den andra funktionen uppkommer när barnet kan tala och 
börjar planera sina lösningar och handlingar. Här börjar även den inre motivationen att ta 
form. Den tredje och sista funktionen innebär att barnets självbehärskning möjliggörs via 
språket. Enligt Vygotskij (Widebäck, 1998), sker utveckling i olika nivåer. Den aktuella 
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utvecklingsnivån innebär att barnet/eleven klarar att lösa problem på egen hand utifrån de 
erfarenheter som förvärvats (Widebäck, 1998). Kunskaperna används både i arbete och i lek. 
När barnet/eleven tar hjälp av vuxna eller kamrater för att klara problemlösningen befinner de 
sig i den potentiella utvecklingsnivån. Här samverkar lärande med den sociala processen. 
Barnet/eleven imiterar och provar sin kunskap för att så småningom lösa problem på egen 
hand och återigen komma till den aktuella utvecklingsnivån. Vygotskij pratar om den 
proximala utvecklingszonen där det går att definiera barnets kunskaper och brister, genom att 
titta på avståndet mellan den potentiella och den aktuella utvecklingsnivån. Han belyser tre 
stadier, som kommer före barns skrivning. Det första stadiet omfattar barns gester, vilka 
avbildas som betydelselöst klotter och handrörelser i luften. Han kallar det för, ”gester-synliga 
symboler”. Barnet har ett torftigt språk och gesterna behövs för att förstå talet. Nästa stadium 
handlar om lek, där gesterna och det skrivna språket får ett större samband. Den inre 
föreställningsförmågan har utvecklats och de målmedvetna gesterna kompletterar språket. 
Ritning är det sista stadiet, där barnet övergår till ett målinriktat ritande från att ha klottrat. 
Det gäller för barnet att komma underfund med att linjerna har en mening och att det ritade 
kan förknippas med saker i verkligheten. Klottret kan t.ex. få betydelsen rök. Nu har barnet 
kopplat ihop sin teckning med verkligheten och kan använda bilden för att berätta något. 
Enligt Vygotskij, går det att dra paralleller mellan språkutvecklingen och ritutvecklingen. När 
barn börjar prata består talet av satser med ett ord och ritandets början sker med ett föremål på 
pappret, oftast en huvudfoting.  
 
 
2.11 Problemprecisering  
 
Med litteraturgenomgången i bakhuvudet gör vi nu en precisering av vår problemformulering. 
 

 Hur viktig är stimulering eller uppmuntran för barns/elevers skrivande? 
 Finns det en koppling mellan barns/elevers skrivande när de leker och vägen till den 

goda läsaren? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med datoranvändningen? 
 Har vänsterhänta barn/elever svårigheter att lära sig läsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



3. Metodbeskrivning  
 
Här kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi presenterar de 
metodval vi har gjort, vilket urval vi har använt, samt hur vi genomförde undersökningen. 
Metodbeskrivningen avslutas med undersökningens reliabilitet och validitet.  
 
 
3.1 Val av metod   
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i vårt arbete, med utgångspunkt av 
vårt syfte. Enligt Trost (1997), känns en kvalitativ intervju igen, genom att frågorna är enkla 
och respondenterna ger svar med ett rikt innehåll. Det gör att forskaren efteråt har ett material 
att bearbeta och strukturera upp och dessutom kunna se likheter och olikheter. Kvale (1997) 
beskriver, den kvalitativa undersökningen som ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskaper på. 
Du kan få fram fakta till din undersökning genom att samtala kring ett specifikt ämne med en 
annan individ. När det gäller undersökningar i liten skala är, enligt Denscombe (2000), den 
kvalitativa undersökningen lämpligast. Skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa 
forskningen, menar han, är att den kvalitativa är mer djupgående i ett ämne. Vi insåg, att 
enkäter skulle komma att innebära ett annat arbete och att vi förmodligen skulle få ett mycket 
mindre underlag att utgå ifrån. Vi kom fram till att intervjuer var det bästa sättet för oss, att få 
svar som vi kunde bearbeta. Vårt val föll på att göra personliga intervjuer med pedagoger från 
olika yrkeskategorier. Denscombe tycker, att en personlig intervju är lättast att arrangera då 
intervjuaren har en person att koncentrera sig på och det underlättar för honom eller henne att 
sätta sig in i vad respondenten svarar. Det krävs oftast bara två personer som ska få sina 
almanackor att överensstämma. 
 
Vi valde att göra en intervju av semistrukturerad karaktär, dvs. vi gav respondenten stora 
möjligheter att utveckla sina tankar och idéer kring ämnet vi valt, genom att vi skickade de 
nedskrivna intervjufrågorna till våra respondenter i förväg. Den semistrukturerade intervjun 
ger även mer öppna svar och respondenten kan utveckla sina åsikter vid intervjutillfället, 
menar Denscombe. Vi ville ha en intervjuform som för oss var bra att bearbeta resultatet med. 
Det var aldrig aktuellt för oss att välja den strukturerade eller den ostrukturerade 
intervjuformen. Denscombe beskriver den strukturerade intervjun, som en mer kontrollerande 
form vad det gäller både frågor och svar. Den ostrukturerade formen av intervju innebär en 
djupare undersökning av respondentens tankar.  
 
Förberedelserna inför genomförandet av intervjuerna innehöll en hel del detaljer att tänka på. 
Denscombe beskriver det på ett lättförståligt och tydligt sätt, vilket var en stor hjälp för oss. 
Det finns ett medgivande att delta genom en intervju. När det används en bandspelare vet 
respondenten om förutsättningarna och det blir ingen hemlighet. Skillnaden mellan en 
konversation och en intervju, är att konversationen mellan två individer kan vara spontan och 
att intervjun är planerad. Det material som ska bearbetas utgör grunden för valet av den 
intervjuform som blir aktuell att använda i undersökningen. Enligt Närvänen (1999), krävs 
planering av kvalitativa studier. Det första att ta ställning till är ämnesvalet. När en text 
publiceras är det etiska perspektivet viktigt att beakta. Det finns risker att citat kan misstolkas 
och även kan kopplas ihop med personen som sagt det, vilket är bra att vara medveten om när 
resultatet redovisas. Det gäller att vara kritisk och granska undersökningens konsekvenser för 
dem som berörs av den. Respondentens integritet ska behållas och det görs bäst genom att 
forskarna och intervjuarna har ett förhållningssätt med etisk karaktär till sin undersökning. Vi 
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har noga övervägt de citat vi valt ut i vår undersökning för att behålla integriteten hos 
respondenten.  
 
Kvale (1997) menar, att bandspelare är ett av de mest frekventa sätten att dokumentera en 
intervju på och det är anledningen till att vi valt det hjälpmedlet. När du som intervjuare ska 
anteckna alla svar, är risken stor att du missar kroppsspråket med både mimik och gester 
under intervjun. Användandet av en bandspelare gör att intervjuaren kan koncentrera sig på 
innehållet i intervjun. Denscombe (2000) betonar, att en bandinspelad intervju finns kvar till 
skillnad från en intervju där enbart anteckningar fördes. För att få relevans i undersökningen 
kan andra få lyssna på bandinspelningen. Nackdelen att använda bandspelare är när det talade 
ska bli till utskrift. Det sker en del analysarbete genom att det talade språket görs till 
skriftspråk med fullständiga meningar.   
 
 
3.2 Urval     
 
För att få svar på vår problemformulering och med syftet i bakhuvudet, behövde vi pedagoger 
med olika utbildningar och inriktning i vår undersökning. Vi förde en diskussion kring vilka 
kategorier av pedagoger som skulle kunna bli våra respondenter i arbetet. Yrkesgrupperna 
som ventilerades var förskollärare, dels i förskolan och dels i förskoleklass, grundskollärare i 
år 1 – 2, fritidspedagog samt specialpedagog. Resonemang fördes även om att intervjua hela 
arbetslag, vilket innefattar barnskötare på förskolan och elevassistenter i både för- och 
grundskolan. Fritidshemmets verksamhet var också ett ämne i den dialog vi förde. När vi 
valde ut våra respondenter utgick vi ifrån yrkeskategorierna och att vi ville ha en bild av 
barnens/elevernas skrivglädje i olika åldrar. Erfarenhet i yrket var också ett kriterium för att 
välja ut respondenter. Valet resulterade slutligen i att intervjua pedagoger som arbetar i 
förskolan, förskoleklass och grundskolan. För att få med ett litet perspektiv från 
fritidshemmet, blev det en respondent med fritidspedagogutbildning. Intervjuer skedde med 
16 kvinnliga pedagoger fördelade enligt följande; fyra förskollärare i förskolan, tre 
förskollärare i förskoleklass, en fritidspedagog, fyra specialpedagoger samt fyra lärare i 
grundskolan. Intervjuerna genomfördes var för sig, beroende på att vi hade geografiska hinder 
att kunna göra dem tillsammans.  
 
Respondenterna representerar tre kommuner i södra delen av Sverige med mellan ca 19 000 
och 50 000 innevånare. Förskolorna är belägna i centrala samhället eller i närheten av 
grundskolan. Förskollärarna arbetar på förskolor som omfattar två till fem avdelningar, med 
barn mellan 1 – 5 år, fördelade i grupper med 1 – 2 åringar, 1 – 3 åringar och 3 – 5 åringar. 
Antalet barn på de olika förskolorna varierar från ca 35 till ca 150 st.  
 
De förskollärarna som arbetar i förskoleklass har ett nära samarbete med grundskollärarna i de 
yngre åren genom främst temaarbete. Förskoleklasserna ingår i tre grundskolor med 
organisationerna F – 4, F – 6 och F – 9. Gruppstorleken i förskoleklasserna är mellan ca 10 – 
20 st. Lärarna i grundskolan representerar åren 1 – 6 dvs. barn/elever i åldrarna 7 – 13 år. De 
fyra grundskollärarna arbetar på en F – 3 skola med ca 30 barn/elever, en F – 4 skola med ca 
50 barn/elever, en F – 6 skola med ca 130 barn/elever, och en F – 9 skola med ca 500 barn. 
Fritidspedagogen arbetar på ett fritidshem med 45 barn i åldersgruppen 6 – 11 år. 
Erfarenheterna i verksamheten hos våra respondenter varierar från ett års arbete upp till över 
trettio år. 
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En av de tillfrågade respondenterna tackade ja till medverkan och när hon sedan såg frågorna, 
som skickades över via e-post till henne, backade hon ur. Hon tackade nej, av den 
anledningen att hon ansåg sig ha för lite erfarenhet av arbetet bland barnen och tyckte sig 
sakna verklighetsanknytning, då hon arbetar på ett övergripande plan i kommunen. 
 
 
3.3 Genomförande     
 
När vi tagit beslutet att genomföra en undersökning med kvalitativ inriktning, avsatte vi tid till 
att formulera relevanta frågor för studien med utgångspunkt i syftet och 
problemformuleringen. Under planeringen av frågorna funderade vi kring de respondenter, 
vilka skulle kunna tillfrågas för ett deltagande i undersökningen. Enligt Denscombe (2000), är 
planering av en intervju lika viktig både när det gäller förarbete som genomförande, för att 
undvika misslyckande och eventuella fällor som kan uppkomma. Kvale (1997) hävdar, att 
miljön där intervjun ska genomföras är något som ska beaktas i planeringen. Han menar, att 
det helst ska vara en helt ostörd plats. Vi frågade ett antal pedagoger både muntligt och via e-
post om de ville ställa upp på en intervju angående barns skrivglädje för att bli en god läsare. 
Via samtal med handledaren framkom det att vi behövde göra åtta intervjuer var och då blev 
det 16 stycken totalt. När de tillfrågade respondenterna hade tackat ja, skickade vi frågorna 
via e-post till dem i förväg, (Bil. I). Det gjorde att de hade en möjlighet att fundera lite på 
egen hand, innan vi träffades och genomförde själva intervjun. Intervjuerna har ägt rum i 
personalrum, planeringsrum eller ett annat avskärmat rum. En intervju skedde i ett rum där 
det passerade personal vid ett tillfälle under tiden samtalet pågick.  Fyra av intervjuerna ägde 
rum i respondenternas hem, varav två i köket och två i vardagsrummet. Både respondenter 
och intervjuare har varit nöjda med lösningarna och resultatet. Själva intervjun har tagit 
mellan 20 min och en halvtimme att genomföra. Därutöver har tid kommit till för beskrivning 
av vårt arbete, samt information om hur och till vad vi skulle använda vårt insamlade material. 
Enligt Kvale (1997), är det bra om de intervjuade personerna får vetskap om vad och hur 
deras svar kommer att användas och bearbetas av forskarna. Respondenterna har även visat 
oss några av de alster som barnen gjort med tyngdpunkt på skrivandet och deras utveckling av 
det.  
 
Salomon (1985) gav oss en del tips till genomförandet av själva samtalen. Det är viktigt att 
intervjuaren är lyhörd och lyssnar på vad respondenten säger. Hon menar, att kroppsspråket 
ofta blir ett förtydligande i det vi säger. Ett bra alternativ till att fånga upp pauser, suckar och 
tonfall hos respondenten är att använda sig av bandspelare, påtalar Kvale (1997).  
 
Vi genomförde intervjuerna en och en, på grund av vårt geografiska avstånd och tidsskäl. En 
av oss använde en inspelningsbandspelare, utav en mer traditionell karaktär, av typen diktafon 
och den andre hade en mp3-spelare med inspelningsfunktion. Vi skrev ner lite anteckningar 
under själva intervjun, som visade sig vara ett stöd i förståelsen, när vi sedan skulle göra 
skriftspråk av det talade språket från våra bandinspelningar.  
 
 
3.4 Bearbetning 
 
Vi lyssnade på de intervjuer vi genomfört och skrev ner det som sagts under respektive fråga 
av varje respondent. Det talade språket förvandlades till skriftspråk, vilket innebar att vi skrev 
ner svaren i hela meningar. Talat och skrivet språk skiljer sig åt främst genom att det talade 
språket flödar orden och ljuden i en strid ström, medan skriftspråket har mellanrum för att 
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avgränsa de olika orden, vilka består av symboler för de talade ljuden. Respondenternas talade 
ord förvandlades till skrivna ord i enlighet med de regler som gäller för skriftspråk. Dialektala 
variationer i talspråket förekom hos våra respondenter och nedtecknandet av svaren gjordes 
enligt skriftspråksreglerna. Det innebar att orden som uttalades dialektalt stavades likadant 
oavsett vem som hade sagt dem.  Utskrifterna av intervjuerna skickade vi till varandra för att 
båda skulle ha den skrivna texten samlad från intervjuerna. För att hålla reda på vem som sagt 
vad, använde vi oss av ett markeringssystem med färg eller olika typsnitt på bokstäverna. 
Därefter träffades vi, för att sammanställa svaren och plocka ut det som var den gemensamma 
nämnaren i varje fråga. Vi tog även fasta på det som var utmärkande hos respondenterna. 
Varje fråga kategoriserades och det ledde till att vi klippte och pusslade den utskrivna texten 
tills vi kände att vi fått en bra sammanställning av svaren till redovisningen av resultatet. En 
diskussion fördes, kring vilka citat vi skulle ha med i redovisningen av undersökningen. 
Redovisningen av resultatet finns lite längre fram i uppsatsen.  
 
 
3.5 Etiska överväganden 
 
Våra etiska överväganden är baserade på Vetenskapsrådet (2002). De utgår från fyra 
huvudkrav som är grundläggande för skyddandet av individen. Det första kallas 
informationskravet och innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Viktigt är, att informera om att deltagandet är 
frivilligt. Alla respondenterna i vår undersökning informerades av oss, innan intervjun, om att 
det var frivilligt att delta. Samtyckekravet är det andra en forskare ska ta hänsyn till. Det 
innebär att den som deltar i en undersökning, själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Samtycke till att delta gavs från alla deltagande respondenter i intervjuerna, när vi frågade 
dem. Genom det tredje kravet, konfidentialitetskravet, ska uppgifterna om personerna som 
ingår i undersökningen förvaras på ett sätt att ingen obehörig kan komma åt dem. Studiens 
respondenter fick information om att inspelningen av intervjun endast var för 
undersökningens bruk. Slutligen det fjärde kravet, nyttjandekravet, omfattar att uppgifterna 
forskaren har samlat in endast får användas i forskningssyfte. De respondenter som deltagit i 
det här forskningsarbetet har fått muntlig information om att uppgifterna de lämnat endast 
kommer att användas i vår uppsats. 
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Trost (1997) menar, att reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten i forskning med kvalitativa 
intervjuer gör det svårare att generalisera resultaten. En kvalitativ undersökningsform har 
problem att standardisera svaren och påverkan av slumpen blir det intervjuaren antecknar 
under samtalets gång. De anteckningarna är bra att ta tillvara vid analysen. Lite knepigt kan 
det vara att få hög reliabilitet i en kvalitativ intervju, menar Trost, då den formen av intervju 
saknar standardisering, i jämförelse med den kvantitativa intervjuformen. Det här leder till 
svårigheten att få samma svar på frågorna när de ställs vid olika tillfällen och personen som 
ställer frågorna ska agera statiskt i sin åsikt och i sitt beteende. Människan är aktiv i 
utformandet av det kvalitativa intervjusamtalet. Vi fick fram ett resultat vi bearbetat och 
analyserat. Tanken med vår undersökning var inte att resultatet skulle gälla för alla inom de 
yrkeskategorierna vi valde. Det är omöjligt att få ett vetenskapligt djupt förankrat svar med 16 
respondenter i en undersökning. Vår tanke med urvalet av respondenterna var, att få en bild av 
om våra tankar stämde med nya trender i arbetet. Respondenterna har svarat utifrån sin 
verklighet och erfarenhet i verksamheten. När det handlar om validiteten, dvs. giltigheten i 
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våra kvalitativa intervjuer fick vi genom den semistrukturerade varianten möjlighet att ta reda 
på vad respondenterna menade och hur de uppfattade frågorna och orden. Vi beaktade de 
etiska forskningsprinciperna inför varje intervju. I resultatet har vi sammanställt frågorna vi 
ställde utifrån ett gemensamt ämnesområde. Jämförelse har gjorts mellan respondenternas 
svar och den forskning vi tagit del av och bearbetat. Utifrån de förutsättningar vi haft och de 
resultat vi fått finner vi att undersökningen är av god validitet och reliabilitet.  
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4. Resultat 
 
Det här avsnittet handlar om vårt resultat av undersökningen, kopplat till vårt syfte, hur barns 
skrivande påverkar deras förmåga att bli goda läsare utifrån deras olika förutsättningar i ”en 
skola för alla”.  
 
 
4.1 Resultatbeskrivning 
 
Vi valde att kategorisera våra frågor i olika områden, dels för att kunna redovisa på ett mer 
överskådligt sätt och dels för att det finns gemensamma delar i frågorna som hör ihop. De 
områden vi enades om blev stimulans, skrivredskap, bemötande, koppling mellan skrivning, 
lek och läsning samt vänsterhänthet. Det finns några citat i varje delområde. Delområdena 
avslutas med en liten kommentar. Resultatdelen avlutas med våra slutsatser.  
 
 
4.1.1 Stimulans 
 
Arbetet med att stimulera och uppmuntra till barnens/elevernas skrivande förekommer på 
olika sätt inom både förskolan och skolan, enligt respondenternas svar. När respondenterna 
stimulerar och uppmuntrar till skrivande utgår de flesta från glädjen och lusten att skriva. 
Någon av respondenterna tar tillvara de naturliga tillfällen som dyker upp och en annan 
svarade att hon utgår från elevernas intressen. Situationer i barnens vardag är också något som 
ytterligare en av respondenterna använder för skrivinspiration. En småskollärare uttryckte sig 
så här: 
 

”Det gäller ju att hitta något som kittlar dem, någonting som är spännande och utmanande.” 
 
En av respondenterna talade om de fyra grundstenarna i svenska tala, lyssna, skriva och läsa. 
Hon menade, att du behöver ha alla delarna för att vara komplett inom svenskämnet. 
Barnen/eleverna börjar med att vara talare eller lyssnare och därefter skriver de om sin 
upplevelse eller det de hört. Slutligen läser de upp det skrivna för åhörare. Flera av 
respondenterna svarade, att barnen/eleverna skriver sitt namn oftast på teckningar de målat 
eller ritat. Barnen/eleverna skriver även mycket sagor och böcker. En annan form av 
skrivande är meddelanden och brevskrivning. Barnen/eleverna ser att det som skrivs får en 
mottagare, menar de flesta av våra respondenter. En av dem pratade om First Class som ett 
sätt att få barnen/eleverna att skriva utan att de egentligen tänker på att de tränar sig att skriva. 
(First Class är ett elektroniskt konferens- och e-postprogram).  
 

”De har en funktion i sitt skrivande. Man skriver för någonting eller för någon.” 
 
Kommentar 
Det finns en skrivglädje hos barnen/eleverna som våra respondenter arbetar med. 
Respondenterna uppmuntrar och stimulerar barnen/eleverna till att skriva genom olika sätt 
beroende på åldersgruppen de arbetar med. Ibland skriver barnen/eleverna spontant och 
självmant. Det kunde ske genom berättelser barnen/eleverna hört, brevskrivning, tillverka 
böcker, skriva förslag till en låda, kort till påsk och jul, namn på teckningar, fånga 
vardagssituationer, helgberättelse och arbete utifrån de fyra grunderna i svenska: skriva, 
lyssna, tala och läsa. Barns/elevers skrivande kan även ske på uppdrag av pedagogen. 
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4.1.2 Skrivredskap 
 
När barnen/eleverna skriver använder de olika redskap. Det beror mest på syftet med det som 
ska skrivas, menar respondenterna. Det som används enligt våra respondenter, är pennor av 
olika slag, kritor, fingrar, fingerfärg, penslar och datorer. Pensel och vatten är, enligt en av 
respondenterna, ett sätt att träna och forma bokstäverna på den gamla gröna tavlan att föredra 
framför whiteboardtavlan. En av förskollärarna lämnade följande svar på vilka skrivredskap 
barnen använder sig av när de skriver: 
 

”Det är tangentbord, tangentbord.”  
 
Även på följdfrågan, om det inte var något annat de använde, svarade hon tangentbordet. Två 
av våra respondenter svarade, att barnen/eleverna även kan använda en pinne när de är ute och 
skriver i sanden eller i snön. Det var två specialpedagoger som svarade, att barnen/eleverna 
kan använda en AlphaSmart när de skriver. (AlphaSmart är ett kompensatoriskt hjälpmedel i 
form av ett trådlöst tangentbord, med en liten skärm där du kan se tre rader av det du skriver. 
Den innehåller ca åtta filer, där det går att spara sin skrivna text. AlphaSmart är synkroniserad 
med datorn, vilket innebär att det går att koppla ihop dem, för att göra en överföring av den 
skrivna texten till Word och få en utskrift). En av lärarna svarade, att det går att berätta med 
bilder också. Hon menar, att en bild kan ersätta det barnet/eleven vill uttrycka med text, om 
han eller hon saknar ett eget språk. 
 

”En bild säger ju också väldigt mycket. Många barn som inte kan uttrycka sig väl skriftligt, 
har ju ett stort bildintresse.” 

 
När barnen/eleverna skriver på tangentbord använder de sig mest av pekfingret, enligt nio av 
respondenterna. Det varierar mellan att använda ett av dem, eller båda pekfingrarna. En av 
respondenterna uttryckte sig så här:   
 

”Pekfinger, det är det här med att de har lärt sig spela spel.” 
 
Några av barnen/eleverna använder fler fingrar. En respondent skriver själv med pekfingrarna 
och tänkte egentligen inte på hur barnen/eleverna gjorde. En av lärarna sa, att det är: 
 

”Olika beroende på datorvana.”    
 
Någon av respondenterna sa, att det är som att spela piano, när barnen/eleverna tränar på att 
använda sig av fingersättning. Det förekommer, på en del ställen, att personalen sätter upp 
tavlor över fingersättningen och att de kan dela av tangentbordet med hjälp av en tråd, där ena 
sidan är till höger hand och den andra sidan är till vänster hand, enligt några av 
respondenterna. Två av specialpedagogerna beskrev tangentbords- och fingersättningsträning. 
Tre av respondenterna berättade, att barnen/eleverna inte skriver på datorn på förskolorna där 
de arbetar. En av förskollärarna förmedlar, att hon har kunskap om att barnen spelar datorspel 
hemma. 
 
Kommentar 
Barnen/eleverna väljer oftast det redskap som känns bäst för det som ska skrivas. Det 
förekommer att pedagogen väljer blyertspenna och därefter får barnen/eleverna välja för att 
göra sin text fin. Bilden som skrivredskap, påtalade en av lärarna, är ett alternativ om 
barnet/eleven saknar ett eget språk. Den s.k. pekfingervalsen är den mest vanligt 
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förekommande fingeranvändningen vid skrivande på tangentbord. Datorn kan även användas 
att skriva rent sin text på av både vuxna och barn/elever. På tre förskolor förekommer inte 
skrivande på datorn. 
  
 
4.1.3 Bemötande 
 
Flera av våra respondenter uttrycker, att de använder finmotoriska övningar till de barn/elever 
som har svårigheter med finmotoriken. Det sker med hjälp av att trä pärlor, (i olika storlek, 
färg, form och material, t.ex. trä och plast, på en tråd med en nål i ena änden, med vilken 
pärlan förs över till tråden på ett smidigt sätt), klippövningar, fylla i linjer eller använda lego 
och lera. De flesta av respondenterna tittade även efter hur barnen/eleverna håller pennan och 
om de eventuellt behöver förändra något där. De talade om att använda ett pennstöd för att få 
bättre grepp att hålla pennan med. Några pratade om att hitta kompletterande hjälpmedel till 
de barn/elever som har finmotoriska svårigheter. Sex av respondenterna svarade, att datorn 
erbjuds som alternativ till att använda penna vid svårigheter. En av förskollärarna berättade, 
att de erbjuder barnen/eleverna att skriva lite extra på datorn.  
 

”Vi har barn med finmotoriska problem som inte kan skriva sitt namn, men på datorn kan de 
skriva sitt namn jättefint. Sen kan de klippa ut det och klistra sitt namn i boken.”  

 
Det är stärkande för självförtroendet, menar hon. De lyckas alltid att få fina bokstäver och de 
kan läsa vad de skriver. En av respondenterna, svarade att barnen/eleverna måste lära sig 
hantera tangentbordet så det inte blir ett hinder i sig. Det är inte säkert att det är någon vinst 
med datoranvändning då. Hon beskrev det på följande sätt: 
 

”Om man ska använda datorn som stöd eller för att utveckla skrivandet hos en som har svårt 
att skriva för hand, som har jobbigt med finmotoriken, så går det ju inte automatiskt bara för 
att man får ett tangentbord framför sig.” 

 
En av lärarna svarade: 
 

”Genom att träna grovmotoriken.” 
 
Hon ser till att barnen/eleverna får röra sig mycket på rasterna och tittar på sittställningen de 
har. Om hon upptäcker att sittställningen hos barnet/eleven är fel, försöker hon hitta något 
som kan rätta till den. Det kan exempelvis vara en kudde eller en dyna att sitta på. En annan 
av respondenterna svarade, att om man ska träna hela armens rörelser kan barnen/eleverna 
måla på staffli.  
 
De flesta av respondenterna tyckte att det spelade mindre roll, om barnen/eleverna skriver 
med versaler (stora) eller med gemena (små) bokstäver. De påpekade, att det är viktigt att vi 
vuxna visar på båda delarna. En av respondenterna, sa att man måste utgå från verkligheten 
och barnen/eleverna ser båda delarna i böckerna när de läser samt att de behöver lära sig båda 
delarna.  
 

”När jag jobbar med mindre barn så tar jag de stora bokstäverna först, för det är de som är lätt 
för dem att lära. När man kommer in i skolans värld, då skriver man både stora och små.” 

 
En förskollärare svarade, att när barnen/eleverna skriver på datorn är det små bokstäver och 
när de skriver för hand är det stora bokstäver. Hon berättade också om en reflektion ett barn 
gjort när det skrev sitt namn på datorn. Barnet hade bokstaven ”L” i sitt namn och när det 
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tryckte ner den tangenten blev det en annorlunda bokstavsform. Det var ett förvånat barn som 
sa att det skrivit bokstaven ”L” och tyckte det mest såg ut som en etta på datorskärmen. En av 
lärarna, svarade att hon alltid skriver de små bokstäverna och att hon ser att barnen/eleverna 
omvandlar de små bokstäverna till stora bokstäver när de skriver. 
 

”Jag tycker det är viktigt att det är skriften som ska flöda och det är inte det tekniska.”  
 

Ett par av respondenterna talar om, att barnen/eleverna väljer själva vad de använder och att 
det har med mognaden att göra. En lärare berättade, att det visar till viss del på utvecklingen i 
skriftspråket vilket barnen/eleverna använder. När de kommer i år 5, bör eleverna ha kunskap 
om, när de ska använda versaler respektive gemena bokstäver, anser hon. 
 
Kommentar 
Det varierar mellan att skriva versaler och gemena bokstäver och det är inget våra 
respondenter lägger någon större vikt vid, att arbeta med. Respondenterna ser att 
barnen/eleverna löser det själva på sikt. Vikten av att barnen/eleverna får se båda delarna är 
alla överens om. Då det gäller att bemöta barn/elever med finmotoriska problem, nämner de 
olika övningar och material för att träna finmotoriken, men även datoranvändning nämns av 
flertalet respondenter. Några av våra respondenter arbetar enligt Tragetons tankar, där 
barnen/eleverna använder tangentbordet när de skriver.  
 
 
4.1.4 Koppling mellan skrivning, lek och läsning 
 
Det var femton stycken av våra respondenter som svarade, att de trodde att barns/elevers 
skrivande kan leda till att de blir goda läsare.  
 

”Jag tror att det här att de skriver mycket, att de känner att det är roligt då, De tänder till att 
läsa fortare. Och jag tror att det är mycket det, att de skriver sitt eget, sina egna texter och att 
de läser dem då, för det är lättare att få ihop orden då.” 

 
”Jaa.. ja, det tror jag nog absolut.” 

 
”Många lär sig läsa genom att skriva.” 

 
Endast en trodde att det är tvärtom, dvs. att om du kan läsa har du lättare för att skriva. Hon 
menade, att för att bli en god läsare gäller det att ge barnen/eleverna ett bra läsmaterial. 
 

”Jag tror egentligen att det är tvärtom. Jag tror att kan du läsa bra har du lättare för att skriva. 
… Men jag vet inte om jag tror att skrivande kan leda till att de blir goda läsare. Nej, det tror 
jag inte.” 

 
En av lärarna ansåg, att Ingvar Lundbergs uttalande att omge sig av mycket texter och böcker 
och ha föräldrar som läser föder goda läsare. Det är fokusering på att skriva först genom att 
Trageton blivit i ropet, säger hon. Hon trodde, att en del barn/elever mycket väl kan bli bättre 
läsare genom att skriva. Flera av respondenterna upplevde att skrivande och läsande går hand 
i hand. 
 

”Jag tror att skrivning och läsning följs åt.” 
 

”Skrivande är en lika viktig inkörsport till läsandet som att läsa.” 
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”Jag tror att läsandet spelar roll för stavningen. Jag tror att skrivandet blir bättre om du läser.” 
 

”Jag är själv sådan att läsa och skriva hänger mycket ihop.”  
 
Skrivandet väcker nyfikenhet och skapar lust hos barnen/eleverna att läsa. Hur 
barnen/eleverna kan uppleva skrivande i ett sammanhang, uttryckte en av respondenterna så 
här: 
 

”Skrivande är en kommunikation.” 
 
Det är viktigt för barnen/eleverna att de förstår nyttan med att skriva och att läsa, säger några 
av respondenterna. En av förskollärarna uttrycker, att det är lättare att läsa och få ihop orden 
när det är en egen text som barnen/eleverna har skrivit. En lärare svarade, att hon tror att 
läsandet spelar roll för stavningen och att skrivandet blir bättre om du läser. Hon ansåg också, 
att när barnen/eleverna skriver vågar de mer. De vågar läsa eftersom de vet vad det står, när 
de skrivit texten själva. En annan av lärarna menade, att det ena stimulerar det andra. 
 

”Är man en god skribent så fattar man tycke för det skrivna språket och lockas till att även 
läsa.” 

 
Skrivning förekommer i många av barnens/elevernas lekar, enligt våra respondenter. Det är 
inget planerat utan pedagogerna tar tillvara på tillfällen som kan dyka upp. Det kan vara att 
skriva med pinnar i en sandlåda, svarade en förskollärare. Flera av respondenterna tog upp 
lekar som affär, post och skola där barnen/eleverna skriver varunamn, prislappar och 
använder sig av den stora skrivtavlan.  
 

”Skriva på tavlan, det har ju en magisk funktion.” 
 

Några av respondenterna svarade, att barnen ofta skriver brev till varandra, meddelanden, 
inbjudningskort och även sånger. Två av respondenterna ansåg sig inte ha sett några lekar hos 
barn/elever där skrivande förekommer.  
 
Kommentar 
Det förekommer en del skrivande när barn/elever leker både i den fria och i den styrda leken, 
enligt våra respondenter. De flesta av respondenterna trodde, att barn blir goda läsare om de 
skriver. Några av respondenterna ansåg, att det lika väl kan vara tvärtom att läsande leder till 
bättre skrivande. 
 
 
4.1.5 Vänsterhänthet 
 
Femton av respondenterna har inte upplevt att vänsterhänthet kan leda till svårigheter i att lära 
sig läsa. En av respondenterna säger sig inte ha upplevt det själv, men vet att det kan vara så. 
En av lärarna sa, att som pedagog får man tänka lite på dem. Hon visualiserade ett exempel 
med alla böcker som skrivs för högerhänta, där ledtrådar till ord och dylikt, oftast finns i 
vänstermarginalen och då lägger det vänsterhänta barnet/eleven sin egen hand över. Hon 
berättade också, att den enda bok hon sett som gjorts för vänsterhänta är en skrivstilsbok. En 
av förskollärarna sa, att vänsterhänta har en kreativ förmåga och är oerhört goda tecknare. En 
annan av förskollärarna tog upp, att vänsterhänta kanske har problem att läsa sin egen text när 
de skriver. Av specialpedagogerna, var det en som uttryckte följande: 
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”Nej, jag tror egentligen att man har en slags fördom med att det skulle vara så. Men, nej, jag  
kan inte säga att jag har något konkret exempel på det. Att det skulle bero på vänsterhänthet.  
Det är inget jag har märkt.”  

 
Kommentar 
Respondenterna upplevde inte att svårigheter hos barn/elever i skrivning och läsning beror på 
att de är vänsterhänta. Det kan lika gärna vara en högerhänt som har svårigheter, uttrycker de. 
 
 
4.2 Slutsatser 
 
Slutsatserna från våra intervjuer beskriver vi här med en koppling till vårt syfte och vår 
problemprecisering. I diskussionen kommer vi att ta upp de mer analytiska delarna av 
resultatet.  
 
Våra respondenter stimulerar och uppmuntrar barnen/eleverna på olika sätt och använder sig 
av olika metoder beroende på ålder och mognad. De förmedlar, att det finns en skrivglädje 
hos barnen/eleverna och det kan ske både spontant och på uppdrag av pedagogen. En 
utgångspunkt i barnens/elevernas skrivande är deras intressen, men även vardagssituationer 
förekommer som skrivinspiration. En av respondenterna belyste helhet och samband genom 
att arbeta med svenskans fyra grundstenar skriva, tala, lyssna och läsa. De skrivredskap 
barnen/eleverna använder när de skriver är, enligt respondenterna, pennor av olika slag och 
tjocklek, kritor, penslar, naturmaterial och datorns tangentbord. Respondenterna upplevde, att 
barnen/eleverna använder sig av det skrivredskap som bäst lämpar sig för det som ska skrivas. 
När barnen/eleverna skriver på tangentbordet använder de sig mest av pekfingrarna på en eller 
båda händerna. Några av barnen/eleverna som var mer datavana användare kunde skriva med 
fler fingrar. Det vanligaste skrivsättet vid tangentbordet var den s.k. pekfingervalsen.  
 
Barn med finmotoriska svårigheter bemötte en av våra respondenter med, att träna 
grovmotoriken. Resten av respondenterna bemötte finmotoriska svårigheter hos 
barnen/eleverna med, att de fick träna att trä pärlor, klippa, fylla i linjer eller arbete med lego 
och lera. En del av respondenterna nämner tangentbordsövningar för finmotorisk träning. 
Tragetons tankar är något som flera av respondenterna har kommit i kontakt med och 
berättade om. När det gällde om barnen/eleverna skulle skriva med versaler eller gemena 
bokstäver, svarade respondenterna, att det spelar mindre roll vilket barnen/eleverna använder, 
men de påpekade, vikten av att visa båda sorterna av bokstäverna. Några av respondenterna 
belyste, att det har med barnets/elevens utveckling och mognad att göra när de väljer att 
skriva med versaler eller gemena bokstäver. Ingen av respondenterna lägger någon större vikt 
vid att arbeta med vilket barnen/eleverna ska välja att använda.  
 
Koppling mellan barns/elevers skrivande, deras lek och läsning finner de flesta av våra 
respondenter, att det förekommer. Det sker både i den styrda och i den fria leken, ansåg de. 
Genom deltagande i Trageton projekt sätts fokus på att skriva först och användandet av dator. 
Av våra respondenter, svarade de flesta, att skrivandet väcker en nyfikenhet hos 
barnen/eleverna att vilja läsa. Respondenterna uttrycker, att det är lättare att läsa en text som 
barnen/eleverna har skrivit på egen hand eftersom de då vet vad det står. Enligt våra 
respondenter, förekommer skrivande i många av barnens/elevernas lekar. Det kan vara att de 
leker affär, post eller skola där det skrivs bl.a. prislappar och varunamn. Barnen/eleverna 
skriver även brev, meddelanden till varandra och ibland en och annan inbjudning. Nästan alla 
respondenterna ansåg att barnens/elevernas skrivande kan leda till att de blir goda läsare. Det 
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kan lika gärna vara tvärtom, enligt respondenterna, att det är barnens/elevernas läskunnighet 
som leder till ett bättre skrivande. 
 
Alla respondenterna utom en, uttryckte, att svårigheterna ett barn eller en elev har att skriva 
och läsa, beror inte på att det är vänsterhänt. De menar, att svårigheterna finns lika ofta hos de 
högerhänta barnen/eleverna. En av lärarna påpekade, att de vänsterhänta barnen/eleverna är 
något en pedagog bör tänka på, och hon menade, att det finns väldigt få böcker anpassade för 
vänsterhänthet. En förskollärare belyste vänsterhäntas kreativa förmåga och deras goda 
tecknaregenskaper. Vi kan inte märka någon markant skillnad i svaren om vi tar hänsyn till 
deras yrkeserfarenhet. Däremot är variationerna i svaren beroende på den åldersgrupp våra 
respondenter arbetar med. 
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5. Diskussion 
 
I förhållande till vårt syfte kommer vi här att diskutera kring litteraturgenomgången, vår 
undersökning och analysera de resultat vi fick. 
 
När vi startade vårt arbete ville vi ha fokusering på barns/elevers skrivande, för att undersöka 
om de genom att skriva blir goda läsare. Inspirationen till vårt ämnesval fick vi efter en 
föreläsning med Trageton våren 2005, där han pratade om att vända på begreppet läs- och 
skrivinlärning till skriv- och läslärande. Intresset för barnens språkutveckling har vi båda två, 
där skrivning är en del av språket. Vi förde en diskussion kring, hur vi kunde koppla ihop vår 
B-uppsats (Ringius & Wessberg, 2005) med det här arbetet. Kunskapen om att barnen skriver 
innan de kan läsa sin text, ville vi också föra samman med vårt arbete. Genom vår 
montessoriutbildning, hade vi fått kunskap om att i förskolorna som arbetar efter Montessoris 
pedagogik, är många övningar och material en förberedelse för skrivning.  
 
Alla pedagoger behöver i sitt arbete med att utveckla barn/elever, ha kunskaper i, hur de i sin 
yrkesutövning skapar de bästa förutsättningarna för lärande, även för barn och elever med 
olika slags svårigheter att lära sig liksom lärandet för barn/elever med funktionshinder. 
Bemötandet av barn och elever är viktigt. Pedagoger med kunskaper i hur en grupp fungerar 
socialt betyder en hel del för utvecklingen av barn/elever och stimuleringen till att lära. Bäst 
utvecklingsmöjligheter har de barn och elever vilka möts med förståelse, respekt och blir sett. 
Får de använda sina kunskaper och tidigare erfarenheter samt blir tillgodosedda när det gäller 
sitt behov av särskilt stöd är möjligheterna till utveckling betydligt större 
(Utbildningsdepartementet, 1999). 
 
Utifrån det specialpedagogiska perspektivet, ville vi ta reda på om barnen som kan stöta på 
svårigheter, för att bli en god läsare, redan på förskolan, kan hitta möjliga vägar att nå en god 
läskunnighet genom skrivglädje. Vetskapen om barns naturliga utveckling är att de skriver, 
innan de lär sig läskoden, har vi funnit stöd i hos Montessori (1938/1998; 1949/1987), Piaget 
(Carlsson, 1978) och Vygotskij (Widebäck, 1998). Barnens intensiva utveckling sker under 
deras första sex år i livet, enligt Montessori (1949/1987) och Åge (1995). Det är under de här 
åren, barnen grundlägger och utvecklar sina färdigheter för språklig kommunikation. Barnen 
övar sig och provar sina kunskaper innan de blir till erfarenheter och förvärvade förmågor. 
Det laborativa, undersökande arbetssättet ligger Montessori (1938/1998; 1949/1987), Piaget 
(Arnqvist, 1993), och Vygotskij (Lindqvist, 1926/1999) varmt om hjärtat. Alla tre anser att 
när barn och elever får prova sig fram och dra egna slutsatser av det som sker, lär de sig mer 
hur saker och händelser hänger ihop i ett större perspektiv. Kommunikation är, enligt Maltén 
(1998), en förutsättning för att människan ska överleva både socialt och fysiskt. Själva ordet 
kommunikation har sina rötter i det latinska ordet ”communicare”, som kan översättas med 
”att ha något gemensamt”. Det kan också betyda att du delar något med någon.  
 

”Kommunikation är utbyte av budskap” (Maltén, 1998, sid. 12).  
 
Söderbergh (1988) beskrev skillnaden mellan skriftspråk och talspråk med, att skriftspråk blir 
en kommunikationsform av indirekt karaktär mellan skribenten och läsaren och att talspråket 
är en direkt kommunikationsform mellan sändare och mottagare, gärna förtydligad med 
kroppsspråk. Du kan genom skriftspråket kommunicera med andra, utan att mottagaren 
behöver vara på samma plats som du eller befinna sig i samma tidsperiod. En av 
respondenterna uttryckte, att skrivning är kommunikation. Det är viktigt att skribenten inser, 
att det som skrivs har en mottagare, dvs. du skriver för någon. Någon av våra respondenter 
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nämnde First Class, som ett användningsområde där barnen/eleverna skriver med glädje till 
varandra. De upplever lust att skriva och skulle de skrivit samma ord i klassrumssituationen, 
hade det varit mycket mer motstånd för många av barnen/eleverna. När barnen/eleverna 
använder sig av något av de chatprogram, som finns i utbudet genom datoranvändning, är de 
medvetna om att de har en mottagare. I konferens- och e-postprogrammet First Class finns en 
chatfunktion, liksom i MSN och på de stora dagstidningarnas hemsidor. Fördelen med att låta 
barnen/eleverna använda chatfunktionen i First Class är, att där har pedagogerna större koll på 
vem som har tillgång till programmet. Det är ett program som handhas av kommunen och de 
anställda får tillgång till information, som berör den anställdes verksamhetsområde.  
 
Skrivning är en komplicerad funktion av språket, menar Hagnäs (1995). Stadler (1998) 
belyser, att människorna skapade skriftspråket för att tillfredställa de kulturella behov som 
fanns. Det är många bitar barnen/eleverna ska tillägna sig för att skriftspråket ska upplevas 
meningsfullt. Det krävs ett medvetet sätt att arbeta på för att skriftspråket ska läras och 
användas, anser Stadler. Skrivning och läsning kan räknas till språkliga händelser av 
andrahandskaraktär. Skrivglädje uppkommer när barnen/eleverna stimuleras till att skriva. 
Montessori (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1999) stimulerar barnen/eleverna 
genom att tänka på hur klassrumsmiljön inreds. På förskolan är miljön viktig ur barnens 
intellektuella, psykiska, sociala, fysiska och känslomässiga utveckling. Miljön inreds med 
omsorg och tankar på vilka färger som bäst stimulerar barnen. Materialet anpassas till barnens 
utveckling och är indelat i ämnesområden. Barnens intresse för ett material fångas bäst genom 
att det är komplett, rent, välgjort och framför allt attraktivt. Helst ska materialet stimulera alla 
sinnen hos barnen förutom koordination och kreativitet. Miljön är viktig även för eleverna i 
skolan. Materialet är av samma kvalité i montessoriskolan, som det är på förskolan. Våra 
respondenter hade olika sätt att uppmuntra och stimulera barnen/eleverna till skrivning. Det 
kunde ske genom berättelser barnen/eleverna hört, brevskrivning, tillverkning av böcker, 
nedskriva förslag till en låda, kort till påsk och jul, namn på teckningar, fånga 
vardagssituationer, helgberättelse och arbete utifrån de fyra grunderna i svenska; skriva, 
lyssna, tala och läsa. Trageton (2003/2005) menar, att svenskans fyra grunder ska integreras 
och upplevas som en helhet av barnen/eleverna. Han anser, att barnens/elevernas språkliga 
färdigheter utvecklas, när de använder språkets delar, skriva, tala, lyssna, läsa och även tänka i 
sammanhang som är meningsfulla. Leken är en miljö, där barnen/eleverna provar sina 
kunskaper och skapar sammanhang. Allt lärande ska upplevas meningsfullt för att utveckling 
ska ske. Vår erfarenhet genom respondenterna och litteraturen är, att de texter barnen/eleverna 
skriver själva, blir mer intressanta att lära sig läsa. Det är också lättare att producera något 
eget och läsa det, än att läsa text skriven av någon annan. Tragetons projekt visade, att 
barnen/eleverna läste tidigare, eftersom de hade förkunskapen om vad det stod och texten var 
deras egen.  
 
Enligt styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 1998a, 1998b), ska pedagogerna stimulera 
språkutvecklingen för att skriftspråket ska utvecklas, dessutom ska barnets nyfikenhet och 
intresse uppmuntras beträffande skriftspråket i förskolan. Eleverna ska under sin tid i 
grundskolan tillägna sig en förtrogenhet i det svenska språket, att de kan förmedla sig både 
skriftligt och muntligt. För de barn och elever som har svårigheter att skriva för hand, finns 
kompensatoriska hjälpmedel att använda sig av. Vi känner till två av de användbara till 
skrivning, vilka är AlphaSmart och dataprogrammet Vital. Med hjälp av AlphaSmart kan 
eleven skriva sin text, sittandes i klassrummet. Vital fungerar på det sättet att är barnet/eleven 
trycker ner en bokstav på tangentbordet, talar en röst om vad som skrivs genom att först säga 
ljudet på bokstaven och när hela ordet är skrivet läser rösten upp det. 
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När vi studerat litteraturen har vi funnit att språklig medvetenhet, är en förutsättning för att 
barnen/eleverna ska kunna lära sig att skriva och läsa. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir 
(1992/1993), Lundberg (1984), Stadler (1998), Svensson (1995), Söderbergh (1988), och 
Tornéus (1986) beskriver det tydligt. De betonar alla vikten av att ha ett bra språk och en 
förståelse för hur språket är uppbyggt samt ordens form och funktion. På många av de 
förskolor, vilka har representation genom respondenterna, arbetar pedagogerna med 
utveckling av den språkliga medvetenheten enligt Bornholmsmodellen. Den omfattar sju delar 
av språkets uppbyggnad och allt sker med glädje och på ett lekfullt sätt. De sju delarna är: 
lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ord, analys och 
syntes av fonem samt betoningsövningar. En kort beskrivning av delarnas innehåll, har vi 
gjort under rubriken 2.5.1 Språklig medvetenhet (sid. 18). Vi kan även rekommendera 
hemsidan www.bornholmsmodellen.nu vilken är värd ett besök. Det finns förskolor som 
tränar den språkliga medvetenheten hos barnen utan att följa Bornholmsmodellen. Där sker 
språkutvecklingen genom att använda bl.a. rim och ramsor. De har också skrivit ordkort och 
satt upp på föremål i rummen. Söderbergh (1988) och Åge (1995) belyste det momentet, efter 
Cadmus idé om läskort och Öjaby förskola (2004) har arbetat med det under många år. 
Sagoläsning är en del i att utveckla barnens språkliga förmåga och få dem att upptäcka 
språkets funktion. Sagor läses i förskolan och skolan dels som en planerad aktivitet och dels 
under dagen vid spontana stunder. Vi kan skönja, utifrån vår undersökning och vår egen 
erfarenhet av arbete inom förskolan, att det mest intensiva arbetet med träning av den 
språkliga medvetenheten sker på förskolan och i förskoleklassen. När barnen sedan börjar 
skolan tar annat arbete vid och det kopplas sällan ihop med den språkliga 
medvetenhetsträningen som skett tidigare.  
 
Utveckling sker i samspel med andra och barnen/eleverna behöver både förstå och behärska 
det talade språket för att kunna använda skriften. Montessori (1938/1998, 1949/1987), Piaget 
(Arnqvist, 1993) och Vygotskij (Lindqvist, 1926/1999) menar alla tre, att barn utvecklar sitt 
språk när de umgås med andra. Samspelet ur socialt perspektiv stärker både utvecklingen av 
hjärnan och den kognitiva utvecklingen. Lekens betydelse lyfts fram, främst av Piaget 
(Arnqvist, 1993) och Vygotskij (1999). Vi (Ringius & Wessberg, 2005) kom också fram till, i 
vår B-uppsats, att leken har betydelse för lärandet hos barn och elever. Sambandet mellan 
leken, skrivningen och läsningen finns, enligt respondenterna. De flesta ansåg, att skrivande 
mycket väl kan leda till att barnen blir goda läsare. Det kan bero på att det är mer nyfiket att 
läsa vad barnen/eleverna skrivit själva och även kompisarnas texter är intressanta. När 
lärandet sker med glädje och lust blir kunskapen med stor sannolikhet bestående. Eriksen 
Hagtvet (1988/1990) betonar även hon, lekens betydelse för lärandet. Hon belyser, vikten av 
att växa upp i en miljö omgiven av skriftspråksstimulering. Lundberg (1984) menar, att barn 
behöver få lyssna på sagor och berättelser lästa av vuxna. Samtal med barnen utvecklar 
språket, hävdar bl.a. Trageton (2003/2005). Det är viktigt, anser vi, att i dialog med barnet 
använda ord och begrepp samt att benämna saker så mycket som möjligt, för att ge barnen ett 
rikt språk. Barn och elever som har tillgodogjort sig ett rikt språk, har en större självkänsla än 
de barn och elever som har ett fattigt och torftigt språk. Behärskning av språket, en god 
förmåga att skriva samt uppmuntran från vuxna under utvecklingsperioden när skrivandet 
sker, är stärkande för barnens/elevernas självförtroende, menar Åge (1995), Strömqvist (1993) 
och Liberg (1993). De två sistnämnda författarna tar dessutom upp, att barnen/eleverna 
genom en stark självkänsla skapar tilltro till sitt skrivande och stärker i och med det sin 
sociala, emotionella och språkliga utveckling. 
 
Flera av våra författare i litteraturgenomgången beskriver, att skrivutvecklingen sker i flera 
steg, där början är ritandet av linjer och krumelurer. Det går vidare till att bli mer 

 44

http://www.bornholmsmodellen.nu/


bokstavsliknande tecken för att slutligen bli bokstäver. Eriksen Hagvet (1988/1990) belyser, 
lekskrivning som en viktig del i barnets utveckling till att skriva och vidare till att läsa. Enligt 
Eriksen Hagtvet anser även Vygotskij, att leken är grunden i skrivning. Barnen ska rita 
mycket, menar han, för att utveckla ett bra skrivande. Fröbel (Arfwedson & Arfwedson, 1993) 
var en stor förespråkare av metodik genom lek. Den första skriften är konsonantskrift och det 
stämmer väl överens med det vi funnit genom att studera den historiska skriftutvecklingen. 
Historiskt har vi funnit att skriften började med piktogram, som är bildtecken, vilket vi kan 
jämföra med dagens kinesiska tecken. Idag används piktogram till barn/elever som har behov 
av särskilt stöd t.ex. i särskolan och till barn/elever med ett väldigt begränsat ordförråd. 
Lundberg (1984) kopplar ihop bliss-skriften med forntida piktogram. Han använder begreppet 
ideogram, och menar att en symbol kan föreställa flera olika ord. Lundberg ger exempel på att 
två linjer, den ena böjd åt höger (konvex) och den andra böjd åt vänster (konkav), ställda mot 
varandra med en prick i mitten, liknar då ett öga. Samma symbol kan även innebära förmågan 
att se, läggs en tår till ögat kan uttrycket föreställa sorg.  
 

”En modern variant av ett sådant ideografiskt system har vi i Bliss-skriften, ett symbolsystem 
konstruerat för gravt handikappade utan talförmåga” (Lundberg, 1984, sid. 23).   

 
Det här är ett sätt att få några barn/elever att skriva, utifrån deras individuella förutsättningar, 
vilket vi som specialpedagoger efter utbildningen ska klara av. En av de intervjuade lärarna 
betonade bilden som skrivning, eftersom det är en form av berättande. Det finns barn och 
elever som har svårigheter att forma bokstäver, men är duktiga på att rita bilder. Då gäller det 
för pedagogen att ta tillvara den kunskapen och utveckla skrivningen genom bilderna. Ett 
alternativ för de barnen/eleverna är att de får hjälp av en vuxen att skriva sin text eller 
möjligheten att skriva på datorn. Motoriken är en annan sida av utveckling hos barnen bredvid 
den språkliga medvetenheten, som barnen behöver för att kunna skriva Det krävs både grov- 
och finmotoriska lärdomar. Holle (1976/1987) beskriver, vikten av barnets motoriska 
utveckling för att kunna hålla i en penna. Det föregås av grovmotorisk träning och övergår till 
finmotorisk handträning. Materialet på montessoriförskolorna och -skolorna är utformat för 
att träna redan det lilla barnet i det kommande penngreppet. Det är lite tänkvärt, tycker vi, när 
en av våra respondenter tog upp, att hon tränade grovmotorik när och om eleverna hade 
finmotoriska problem att skriva. De övriga räknade upp ett flertal finmotoriska övningar, 
däribland att klippa med sax, trä pärlor med en nål och att fylla i linjer.  
 
Skrivning bör, enligt Montessori (Hainstock, 1978/1999) ske före sex års ålder. Hon kom 
underfund med att barnen hade sensoriska perioder, då de var mer mottagliga för lärande. De 
första sex åren i ett barns liv är viktigast, ansåg hon. Det är under den tiden utveckling sker av 
de grundläggande färdigheterna. Språkutvecklingen är den största och mest betydelsefulla 
färdigheten för det fortsatta lärandet. Det är dock stor skillnad på det talade och det skrivna 
språket. Problem kan uppstå när barn/elever skriver som de talar, eftersom skriftspråket styrs 
av andra regler. Bokstäverna i det svenska alfabetet, är 29 stycken, vilket nyligen bekräftats 
av Svenska Akademien i trettonde utgåvan av SAOL (Svenska Akademiens Ordlista, 2006), 
representerar ett fonem, dvs. språkets minsta betydelseskiljande del. Vi menar, att det går att 
hjälpa barn/elever med svårigheter att skriva om de uppmuntras att rita och skriva mycket 
innan de börjar skolan. Det är viktigt att det blir under lekfulla former, för under leken 
tillägnas färdigheter hos barnen som hjälper dem att skaffa sig förtrogenhetskunskaper.  
 
Det är viktigt, anser vi, att ge alla barn och elever goda förutsättningar att klara 
informationssamhällets krav att skriva och läsa. Får barn och elever lära sig använda datorn i 
ett tidigt skede i livet, har de nytta av den kunskapen i sitt fortsatta lärande. Trageton 
(2003/2005) beskrev, förtrogenhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som 
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den femte basfärdigheten bredvid skriva, läsa, tala och lyssna. Det ligger i tiden att dels, ha 
kunskaper om och dels, att kunna hantera tekniken som informationssamhället mycket bygger 
på. Dagens och morgondagens barn och elever behöver dessutom lära sig att sovra i det flöde 
av information som kommer snabbt. Jämförelse kan göras med de historiska postbudbärarna, 
där det kunde ta ett halvår, för befolkningen, att få reda på att kungen var död, eftersom de red 
på häst eller vandrade till fots, från ställe till ställe. Idag får många människor vetskap om 
händelser, redan inom några sekunder. Du har möjligheterna att skriva text och sedan trycka 
på en knapp. Mottagaren har din information, strax efter du sänt iväg den. Om utveckling sker 
i samspel, undrar vi vad som händer när individen kan sitta alldeles själv och skicka och ta 
emot skriven text. Vi ser också att det är viktigt att vara kritisk till det som skrivs idag och 
finns så lättillgängligt på Internet. Trageton (2003/2005) sprider sina erfarenheter från sitt 
projekt, där barnen/eleverna använde sig av datorn när de skrev. Pennan användes först i år 2, 
när skrivningen var igång. Det här sättet att arbeta med den första skrivinlärningen kan ses 
som ett led i 2000-talet. Vi har letat efter motpoler i litteraturen till den positiva användningen 
av datorer, men det har varit svårt för oss att finna. Datoranvändningen har nackdelar också. 
En av våra respondenter talade om att barn/elever som använder enbart pekfingrarna kan ha 
sin förklaring i att de har spelat mycket spel på datorn. Vid datorspel behövs, enbart 
pekfingrarna för att styra piltangenterna. En av fördelarna med att använda båda händerna och 
alla fingrarna på tangentbordet vid skrivning, är att båda hjärnhalvorna arbetar på samma 
gång. Det stimulerar utvecklingen av hjärnan. För att barnen/eleverna ska använda 
fingersättningen vid skrivning på tangentbord kan det underlätta, tror vi, ju tidigare den börjar 
tränas. Det finns särskilda datorprogram där barnen/eleverna får tangentbordsträning. En av 
respondenterna tog upp, att problemen med skrivning och läsning hos ett barn eller en elev 
löser sig sällan om det sätts ett tangentbord framför händerna på dem. Barnen/eleverna 
behöver ha en del motoriska färdigheter, för att tangentbordet ska kunna användas. Vi håller 
med och inser, att datoranvändning är ett redskap som passar en del, men långt ifrån alla. 
Dessutom behöver individerna kunna hantera en penna, eftersom det är omöjligt att skriva sin 
namnteckning på datorn, när vi måste underteckna exempelvis, pappersblanketter och avtal. 
Utvecklingen av det pågår med stor sannolikhet redan, förmodar vi. 
 
Då det gäller vänsterhänthet hos barn/elever och sambandet med att de har svårare att lära sig 
läsa, har vi endast en respondent med den uppfattningen. Övriga respondenter upplever inte 
att vänsterhänta barn/elever har större och mer problem med att lära sig skriva och läsa än de 
barn/elever som är högerhänta. I den litteratur vi gått igenom har vi funnit att vänsterhänta har 
en del problem. Vänsterhänta individer har svårt att skilja på höger och vänster, enligt Holle 
(1976/1987). De skriver oftare spegelvända bokstäver än de högerhänta och det kan bero på 
att de har svårt att börja skriva sin text, överst i det vänstra hörnet på papperet. Rönnqvist 
(Ernemo, 2001) fann i sin forskning om hjärnans utveckling och vänsterhänthet, att barn med 
dominans av vänster hand, oftare har svårigheter med koncentrationen och läs- och 
skrivinlärningen. Hon fann också ut, att det var fler med utvecklingsstörning som var 
vänsterhänta än högerhänta. Rönnqvist betonar, att vänsterhäntheten inte behöver betyda att 
barnet får svårigheter av nämnda slag. Litteraturen har även visat på, att vänsterhänta är bättre 
på att använda båda hjärnhalvorna än högerhänta. Det ger uttryck i, att vänsterhänta är mer 
kreativa och konstnärliga. Det var kanske så att de första bilderna i skriftspråksutvecklingen 
gjordes av vänsterhänta. Våra respondenter hade egentligen inte funderat så mycket på 
skillnaden mellan vänsterhäntas och högerhäntas problem att lära sig skriva och läsa. Då de 
fick frågorna i förväg, kunde de fundera tills vi träffades och det märktes att de observerat 
barnen/eleverna men inte funnit någon markant skillnad. Frågan var med, av den anledningen, 
att vi tycker, den är intressant med tanke på, att många förr i tiden blev tvingade, att skriva 
med höger hand. Dessutom var vi intresserade av, att se om det fanns samband mellan de 
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problem barnen/eleverna har och vänsterhänthet. Vi väckte frågan hos respondenterna och att 
de flesta förmedlade, att de i fortsättningen kommer att tänka på hur de ser på vänsterhänta 
och deras skrivning.  
  

”Om vuxna lärde sig (skriva) lika lätt som barn under sex år, skulle det vara enkelt att få bukt 
med analfabetismen” (Dryden & Vos, 1994. sid. 260).  

 
 
5.1 Metodkritik 
 
Valet av den kvalitativa metoden tyckte vi, i likhet med Denscombe (2000), skulle fungera till 
vår storlek av undersökning. Den kvalitativa undersökningen går mer på ämnesdjupet än den 
kvantitativa gör. Vi har under arbetets gång funderat kring hur en del bitar kunde ha gjorts 
annorlunda. På grund av geografiska förhållanden och tidens begränsning, var det svårigheter 
att kunna vara två vid varje intervju. Den personliga intervjuns fördel är, menar Denscombe, 
att oftast behövs synkronisering av almanackan endast hos två personer. Vårt resultat hade 
troligtvis blivit detsamma, även om vi varit två vid varje tillfälle. En intervju av 
semistrukturerad form är, enligt Denscombe, mer utvecklande för respondenten. Det är lättare 
att ställa följdfrågor och att få respondenten att förklara hur han eller hon tänkte och menar. 
Om vår undersökning hade genomförts av andra tror vi, att resultaten skulle ha haft en 
marginell differens. Det som skulle ge ett annat resultat är intervjuer även med barn och 
elever och föräldrar. Omfattningen av respondenterna har också betydelse för hur generella vi 
kan vara i dragandet av slutsatser. Vi valde att intervjua 16 personer totalt. Genom att vi 
använde oss av bandspelare av olika sort, diktafon och mp3-spelare, kunde vi koncentrera oss 
på själva samtalet. Inspelningarna var till stor hjälp när vi förvandlade talspråk till skriftspråk, 
nackdelen var om vi missat att föra anteckningar på respondenternas kroppsspråk i 
sammanhanget. Vid intervjun var det lätt att tappa bort det respondenterna sa, när 
anteckningar gjordes. Här kan vi önska att vi gått en kurs i stenografi.  
 
Vi tycker att vi fått fram det vi ville med undersökningen. Fokusering och tänkande på 
skrivningen och vikten av lärande genom lek var funderingar vi ansåg, var viktigt innan 
arbetet med undersökningen startade. Sambandet mellan skrivande och barns/elevers förmåga 
att lära sig läsa, har vi belyst från olika håll. Den stora svårigheten vi kämpat med har varit 
begränsningen och i början att hitta relevant litteratur. Det skrevs om att forskning skett om 
skrivning, men det mesta vi fått tag i, har handlat om läs- och skrivinlärningen. Det har varit 
betoning på läsandet. Skrivningen ska ske parallellt med läsinlärningen, har varit det 
vanligaste synsättet. Givetvis har vi lyckats kunna ta del av skrivningens utveckling isolerat 
från läsningen också. Vi hoppas nu att vi kunnat väcka några av de yrkesverksamma, att bättre 
ta tillvara barns skrivutveckling i deras fortsatta lärande. 
 
 
5.2 Fortsatt forskning 
 
I vår undersökning har vi koncentrerat oss på vad olika yrkeskategorier med varierad 
erfarenhet ansåg, om barns skrivglädje och kopplingen till att bli en god läsare. Under arbetets 
gång, väcktes många nya frågor och funderingar att forska vidare kring. En infallsvinkel i 
fortsatt forskning skulle kunna vara att belysa barnens/elevernas perspektiv på skriftspråket. 
Vidare, tycker vi, att det skulle vara intressant att inrikta sig på bemötandet av barnen på 
förskolan för att upptäcka och framför allt hjälpa dem, att hitta lösningar att nå glädje i sitt 
lärande. Hur föräldrarna ser på skrivningen och läsningen, är en annan forskningsfråga, vi kan 
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tänka oss. Trenden med Trageton som sveper över stora delar av landet, där skulle det vara 
spännande att följa upp barnen som arbetat med skrivande på dator i förskolan och deras 
mottagande i förskoleklass och skola. Datoranvändningens för- och nackdelar och 
pedagogernas egen datorvana och -kunskap, är ytterligare en infallsvinkel. Utveckling av 
forskningen kring vänsterhänthet och användandet av båda hjärnhalvorna, ger säkert 
inspirerande resultat. En studie där forskarna tittar på leken och skriftspråket, skulle för oss, 
innebära att vi kopplar ihop innehållet i vår B-uppsats med den här. 
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6. Sammanfattning    
 
Inspirationen till vårt arbete väcktes av en föreläsning, där en av oss deltog, under våren 2005. 
Föreläsaren hette Trageton och han använde sig av datorn i tidiga år för att barnen skulle lära 
sig läsa genom att skriva. Det här fick oss att vilja vända på begreppet och sätta fokus på 
skrivningen. Vi ville dessutom koppla ihop det här arbetet, med B-uppsatsen vi gjorde, under 
vårterminen 2005. Forskningen av skriftspråksutvecklingen är relativt ny på området och har 
pågått mellan tjugo och trettio år.  Det kan jämföras med en läsforskning under ungefär ett 
sekel. 
 
Litteraturgenomgången har utgått från styrdokumentens formuleringar kring skrivning och 
användning av Informations- och Kommunikationstekniken (IKT). Det har fört oss vidare till 
den tidigare forskningen som gjorts inom vårt ämnesområde. Vi har belyst 
skriftspråksutvecklingen, både utifrån ett historiskt perspektiv och via barnens språkliga 
utveckling. I litteraturen har vi funnit att språkutvecklingen är viktig för skrivning och 
läsning. Språklig medvetenhet är ett begrepp många återkommer till. Barn/elever behöver 
kunna skilja på språkets innehåll och form, för att behärska det. Medvetenheten om språket 
kan tränas, dels genom läslappar och dels via Bornholmsmodellen på förskolorna, samt i 
förskoleklassen. Barn och elevers självförtroende och -känsla stärks genom ett rikt språk, 
påtalar både respondenter och några av författarna vi läst. Stimulering och uppmuntran av 
barns skrift är viktig, hävdas både av tidigare forskning och av våra 16 respondenter. Det 
finns många sätt att stimulera barn och elever att skriva, visar vår undersökning. Barnen och 
eleverna kan skriva på uppdrag av pedagogen, vilket t.ex. kan innebära att de berättar vad de 
gjort under helgen, skriver en saga eller skriver sitt namn på en teckning. När barnen/eleverna 
skriver spontant sker det mesta i leken, där de exempelvis skriver prislappar eller varunamn, 
om de leker affär. En inbjudande miljö där mötet med skriften är naturlig, ger bättre 
förutsättningar för barn/elever att genom skrivglädje bli goda läsare. De barn och elever som 
får en uppväxt omgiven av vuxna skribenter och läsare, klarar bättre av att skriva och läsa i 
skolan, enligt Lundberg, vilket en av respondenterna hänvisade till på en av frågorna vi 
ställde. Det visade sig också i vår undersökning att skrivningen är lättare att lära sig än att 
läsa. Både skrivning och läsning kräver, att individen har utvecklat motoriska färdigheter. 
Flera av författarna betonar, betydelsen av leken i barns och elevers lärande, vilket vi också 
upptäckte i B-uppsatsen. Många av barns/elevers färdigheter utvecklas genom deras lek. Det 
är i leken barnen/eleverna provar och undersöker sina nya erfarenheter, för att slutligen hitta 
ett sammanhang åt sin nyförvärvade kunskap.  När det gäller datoranvändningen, har vi träffat 
på både en positiv och en negativ syn. Både våra respondenter och den studerade litteraturen, 
ser positivt på att använda datorn som redskap vid skrivning. Det negativa berodde främst på 
tillgången av datorer och att det sällan löser barnets/elevens problem, genom att sätta honom 
eller henne framför en dator. Lärandet i sampel med andra och skriften som 
kommunikationsfunktion har kommit fram genom respondenternas svar, samt i litteraturen. 
Vikten av att skriften har en mottagare, skriver flera i litteraturen om. Det påpekas även av en 
del av respondenterna. Att den historiska utvecklingen av skriftspråket stämmer överens med 
barnens skriftspråksutveckling, är något vi upptäckt, genom den här studien. Vi hade med ett 
avsnitt om att svårigheterna hos barn/elever, kunde härledas till att de är vänsterhänta. Det 
fanns inga belägg för att så är fallet, i det vi undersökt. Enligt den litteratur vi gått igenom, 
varierar orsakerna till att barnen/eleverna har svårigheter att lära sig skriva och läsa. Det kan 
exempelvis vara motoriska och språkliga besvär eller hjärnskador, som utgör skälen till 
barnens/elevernas bekymmer. Barnen/eleverna med finmotoriska svårigheter bemöttes med 
träning av finmotoriken av alla respondenter utom en, som berättade, att hon tränar 
grovmotoriken först. 
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Vår undersökning genomfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervju med respondenter 
från tre kommuner. Respondenterna representerade fem yrkeskategorier med erfarenhet i 
yrket, från ett år till över trettio år. Barngruppen de arbetar i, ger olika förutsättningar att 
svara. Urvalet och genomförandet beskrivs mer utförligt i metoddelen. Resultatet av 
undersökningen har visat på, att det finns samband mellan skrivning, lek och läsning, att 
uppmuntran och stimulering till skrivande är viktigt, samt att det finns både för- och nackdelar 
med datoranvändningen. Vi har, varken i litteratur eller hos respondenterna, funnit belägg för 
att vänsterhänta har mer svårigheter att lära sig läsa än de högerhänta. 
 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi, utifrån litteraturen vi läst samt den genomförda 
undersökningen, att barns skrivglädje mycket väl kan vara en väg att bli en god läsare, vilket 
stämmer överens med vårt syfte under hela arbetet. 
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            Bilaga I 
 
Allmänna frågor: 
 
Yrkeskategori 
Antal år i yrket 
 
 
Frågor till intervju; 
 
Hur stimulerar - uppmuntrar du barnen/eleverna till att skriva? 
 
Vilka skrivredskap använder barnen/eleverna när de skriver? 
 
Hur bemöter du barn/elever som har finmotoriska svårigheter? 
 
Hur ser du på användandet av versaler kontra gemena bokstäver? 
 
Tror du att barnens/elevernas skrivande kan leda till att de blir goda läsare?  
     I så fall hur? 
 
I vilken typ av lekar förekommer barnens/elevernas skrivande? 
 
När barnen/eleverna skriver på datorn, vilka fingrar använder de då? 
 
Har du upplevt att vänsterhänthet kan leda till svårigheter i läsning? 
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